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FORMANDSBERETNING
Året 2008 har budt på en del begivenheder for Farstrup Vandværk: Vi har for første gang i
mange år haft tilsynsbesøg af Kommunen på Vandværket. Tilsynet var en god anledning
til at få malet teknikhuset indvendigt og renset tørbrøndene, så anlægget, ved det fine
besøg, kunne tage sig ud fra sin bedste side. Førstegangsindtrykket er uden tvivl meget
vigtigt, og det fremgår også at den efterfølgende tilsynsskrivelse, at Kommunen vurderer,
at driften af vandværket er under god kontrol. De væsentligste anmærkninger var nogle
manglende insektriste i udluftningen i et par tørbrønde, hvilket er udbedret.
Efterfølgende varslede Kommunen et krav om højere iltindhold i afgangsvandet fra værket.
Forholdet har ingen umiddelbar sundhedsmæssig betydning, men det var nødvendigt for
at overholde loven. Bestyrelsen har på den baggrund med hjælp fra et lokalt firma
installeret et godt og relativt simpelt anlæg på værket, og iltindholdet i vandet overholder
nu lovens krav. Det højere iltindhold i vandet giver sig til kende ved mange små luftbobler i
frisk aftappet vand, som dog hurtigt damper af.
I 2008 har vi fået 3 nye forbrugere, fortrinsvis i det nye boligområde ved Engdraget. Der er
solgt ca. 25.300 m3 vand mod ca. 24.560 m3, i 2007. Der er ikke registreret vandspild i
perioden.
Som varslet ved generalforsamlingen i 2008 valgte bestyrelsen herefter, lidt utraditionelt,
at skænke Farstrup Skole en drikkevandskøler, og drikkeflasker til alle, til fælles glæde for
elever og lærere. Det har længe været et ønske fra især skolens elever, at kunne slukke
tørsten i friskt og koldt vand, hvilket nu er en mulighed. Skoleinspektør Torsten Due
Christensen har på vegne af Farstrup Skole fremsendt en stor tak til Farstrup Vandværk
og beretter, at drikkevandskøleren benyttes flittigt og at den udover at levere friskt og koldt
vand virker som samlingssted for børn i alle aldre – lidt som brønden i de gamle
landsbysamfund.
Vi har i bestyrelsen efterfølgende erfaret, at der er andre vandværker, der har kopieret
ideen.
Herudover skal det nævnes, at vores drikkevandsanalyser forsat viser, at Farstrup
Vandværk leverer godt og sundt drikkevand. Og at Vandværket stadig har sin egen
hjemmeside, www.farstrupvandvaerk.dk, hvor takstblad, informationer om vandværket, de
nyeste vandanalyseresultater samt kontaktinformationer kan findes og ind imellem bliver
opdateret.
Til sidst skal der rettes en stor tak til revisorerne Finn Nielsen og Per Gade for en som altid
veludført revision. Jeg vil ligeledes takke den øvrige bestyrelse for godt og spændende
samarbejde i 2008.
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