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FORMANDSBERETNING
Farstrup Vandværk har i 2013 fået 1 ny forbruger og oppumpet ca. 28.000 m3 vand, ca.
det samme som i 2012.
Vi har i 2013 fået tagpap på vandværkets tag og skiftet alle vandure i byen til elektroniske
vandure, sådan at vi fremover kan aflæse urerne ved fjernaflæsning. Forbrugerne vil få
besked inden der aflæses. Vandværkets regninger mv. håndteres og udsendes af
Regnskabskontoret.net, v/Annette Gade i Brovst i samarbejde med vandværkets kassér,
hvilket fungerer tilfredsstillende. Vores hjemmeside www.farstrupvandvaerk.dk har fået nyt
udseende og opdateres fortsat med nyeste vandanalyser, takstblad mv.
Der var i efteråret 2013 tilsyn på vandværket fra Aalborg Kommune. Tilsynet gav
anledning til en tilsynsrapport på 20 sider med mange bemærkninger. Her kan bla.
nævnes ekstra vandprøver for at følge arsenindholdet i afgangsvandet, vurdering af
stigende tendens på sulfatindholdet i boring 4. Krav om at den driftsansvarlige gennemgår
et drifts-og hygiejnekursus og indførelse af lovpligtig kvalitetsledelse på vandværket
(gælder for vandværker der sælger mere end 14.000 m 3 vand om året). Desuden er der
krav om, at Farstrup Vandværk skal indgå samarbejde med andre vandværker i området
omkring forsyningssikkerhed, hvilket vil indebære en forhøjelse af vandprisen med ca. 1
kr. pr. m3 og højest sandsynligt en ombygning af vandværket. Desuden skriver
Kommunen, at der skal installeres terrorsikring (alarm) på boringer og vandværk, samt
nødstrømsforsyning.
Det er ikke alle nævnte tiltag, som vi i bestyrelsen kan se ideen med. Blandt andet har
vandværket aldrig haft brug for en nødforsyning og terrorsikring. Bestyrelsen vil
selvfølgelig fortsætte med at fokusere på at bringe de ting i orden, som vedrører
vandkvaliteten og teknikken, men Bestyrelsen vil ikke bruge penge på noget, vi ikke kan
se meningen med uden, at vi får det pålagt fra Aalborg Kommune i et påbud.
Vores vandanalyser viser, at vi fortsat har drikkevand, der overholder alle krav til godt
drikkevand. Resultater mv. kan som nævnt findes på Vandværkes hjemmeside,
www.farstrupvandvaerk.dk.
Bestyrelsen har besluttet, at fastholde den nuværende vandpris på 5 kr. pr. m3 samt den
årlige faste afgift på 440 kr. Vandværket har i 2013 haft en udemærket økonomi, og vi
vurderer i bestyrelsen, at det forventede indtægtsniveau for 2014 er tilfredsstillende.
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 2013.
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