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FORMANDSBERETNING
Året 2007 har budt på en del begivenheder for Farstrup Vandværk: Vi har valgt at udskifte
175 af de ældste vandure hos forbrugerne. Vi har fået 6 nye forbrugere, fortrinsvis i det
nye boligområde ved Engdraget.
Til trods for de flere forbrugere sælger vi mindre vand end tidligere, i 2007 ca. 24.563 m3,
mod 26.776 m3 i 2006. Der er ikke registreret vandspild i perioden.
Vi har fået opdateret vores digitale kort over vandledningerne og har nu bedre mulighed
for at skride hurtigt ind ved ledningsbrud m.v. I 2007 havde vi et ledningsbrud som følge af
en overgravet vandledning.
Farstrup Vandværk har i 2007 fået sin egen hjemmeside, www.farstrupvandvaerk.dk, hvor
takstblad, informationer om vandværket, de nyeste vandanalyseresultater samt
kontaktinformationer kan findes.
Vandanalyser viser i øvrigt fortsat, at Farstrup Vandværk leverer godt og sundt drikkevand.
Der er rigtigt mange forbrugere, der altid betaler deres vandforbrug til tiden, tak for det! Til
de der i 2007 ikke nåede at betale til tiden, må betaling til tiden være ambitionen for 2008,
således at vi undgår bøvl og udgifter i forbindelse med rykkergebyrer og drøftelser omkring
lukning for vandet m.v. Vandværkets indtægt ved opkrævning af rykkergebyr har været
rekord stor i 2007.
Til gengæld har flere af vores offentlige kunder vist særdeles stor vilje til betaling for
vandforbruget i 2007, hvilket har givet sig til kende ved, at de er kommet til at betale for
samme vandforbrug 2 gange!!
Til sidst skal der rettes en stor tak til revisorerne Finn Nielsen og Per Gade for veludført
revision. Jeg vil ligeledes takke den øvrige bestyrelse for godt og spændende samarbejde
i 2007 - ikke mindst Erik Andersen, der efter flere års tro tjeneste har valgt at holde en
pause med bestyrelsesarbejdet.
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