FARSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a
GENERALFORSAMLING 2013
Onsdag den 20. marts kl. 19.30
FORMANDSBERETNING
Farstrup Vandværk har ikke fået nye forbrugere i 2012. Der er oppumpet ca. 28.000 m3
vand i 2012, ca. det samme som i 2011.
Vi har i marts måned fået ny pumpe i boring 4 efter at den pludselig stod af. Vi har
desuden fået vedtaget et nyt regulativ for driften af vandværket. Regulativet er udarbejdet i
fællesskab med de øvrige vandværker i Kommunen.
Vi har konstateret utætheder i taget på vandværket, som skal tætnes og har planer om at
etablere et mindre skur til reservedele i tilknytning til vandværket, desuden arbejder vi på
at gøre stophanerne mere synlige samt at få dem markeret på en tegning, så vi nemmere
kan finde dem, når det gælder.
Aalborg Kommune har peget på Farstrup Vandværk som hovedvandværk i det Kommunen
kalder ”forsyningsgruppe vest”, hvor Kommunen ønsker, at der etableres
sikkerhedsforbindelse mellem Krastrup, Kølby, Vår og Farstrup og evt. Staun. Der er
afholdt et møde mellem de implicerede vandværker i januar måned 2013. Det var et godt
og konstruktivt møde. Der var på mødet enighed om, at vandværkerne i området har gavn
af at snakke sammen og evt. finde områder, hvor der kan samarbejdes.
Sikkerhedsforbindelserne i Nibe-området skal finansieres ved at alle forbrugere betaler et
mindre beløb beregnet ud fra vandforbrug. Rækkefølgen af projekterne prioriteres af en
gruppe, der vælges af vandværkerne i Nibe-området samt repræsentanter fra Aalborg
Kommune. Drøftelserne fortsættes i 2013.
Vandanalyser viser, at vi fortsat har drikkevand, der overholder alle krav til godt
drikkevand. På Vandværkes hjemmeside, www.farstrupvandvaerk.dk, kan man se de
nyeste vandanalyseresultater, takstblad, informationer om vandværket, regulativ og
vedtægter samt kontaktinformationer. Måske vil hjemmesiden blive yderligere opdateret i
2013.
Bestyrelsen har besluttet endnu engang at hæve vandprisen pr. m3 denne gang med 1,40
kr. samt årlig fast afgift med 40 kr. Forhøjelsen er nødvendig for at budgettet for 2013 kan
balancere i forhold til de budgetterede driftsudgifter i 2013 og fordi bestyrelsen ønsker at
opretholde den nuværende kassebeholdning til at kunne stå imod fremtidige skærpede
krav til vandværksdrift fra myndighederne.
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 2012.
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