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FORMANDSBERETNING
I 2010 har vi ikke fået nye forbrugere. Der er oppumpet ca. 35.154 m 3 vand mod ca. 27.310 m3 i
2009.
Som vedtaget på generalforsamlingen i 2010 har Farstrup Vandværk i 2010 skiftet selskabsform
fra I/S til A.m.b.a. Vandværket har på den baggrund fået nye vedtægter som kan læses på vores
hjemmeside www.farstrupvandvaerk.dk. Desuden har bestyrelsen besluttet at lade FVD’s
regnskabskontor i Brovst overtage Vandværkets økonomiske administration. Og efter de
indkøringsudfordringer, der altid vil være i forbindelse med overdragelse af regnskabsføring, ser
det ud til, at der ved at være styr på opgaven. Bestyrelsen har dog fortsat brug for en kassér til at
videreformidle tal og bilag, samt udarbejdelse af takstblad og formidling og godkendelse af
årsregnskab m.v.
Bestyrelsen har i 2010 undersøgt muligheder og behov for renovering og modernisering af
vandværket, men har udover planer om tætning af taget, samt små justeringer af iltanlægget sat
planlægningen i bero, idet der indenfor de næste 2-3 år, kan forventes forskellige tiltag fra Aalborg
Kommune, som kan have stor indflydelse på den fremtidige vandforsyning i området. Blandt andet
kan det forventes, at Kommunen vil kræve en større grad af forsyningssikkerhed hos
vandværkerne, enten via ringforbindelser mellem vandværkerne eller andre aftaler, der sikre
forsyningen, hvis uheldet er ude.
Kommunen vil desuden indenfor de næste par år, udarbejde indsatsplaner for de enkelte
vandværker i den gamle Nibe Kommune, både i forhold til beskyttelse af indvindingsoplandet, men
også i forhold til vandværkets tilstand og vandkvalitet. Dette vil medføre udgifter for det enkelte
vandværk og måske medføre, at nogle vandværker indenfor en overskuelig fremtid vælger at blive
nedlagt eller sammenlagt. Derfor ved vi i bestyrelsen ikke på nuværende tidspunkt, hvilke krav og
behov der vil komme i forhold til den fremtidige vandforsyning i Farstrup og omegn.
Bestyrelsen deltager aktivt i Kontaktudvalget for vandværker på ”vestegnen” samt i andre grupper
og vandråd i Kommunen. Herved er vi i bestyrelsen i god dialog med Kommunen og har en god
indflydelse på de fremtidige tiltag som Kommunen planlægger at foretage i vores område.
Vedrørende vandkvaliteten viser vandanalyser at vandet fortsat overholder lovens krav til godt
drikkevand og at vandværkets iltanlæg fortsat virker efter hensigten.
På Vandværkes hjemmeside, www.farstrupvandvaerk.dk, er takstblad, informationer om
vandværket, de nyeste vandanalyseresultater samt kontaktinformationer lagt ind.
Til sidst skal der rettes en stor tak til revisorerne Finn Nielsen og Per Gade for veludført revision,
og en tak skal rettes til Kim Holst for græsslåning og snerydning ved vandværket. Jeg vil ligeledes
takke den øvrige bestyrelse for godt og spændende samarbejde i 2010.
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