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FORMANDSBERETNING
I 2009 har vi fået 1 ny forbruger på Vårvej. Der er solgt ca. 27.310 m3 vand mod ca.
25.300 m3 i 2008. Der er ikke registreret vandspild i perioden.
Bestyrelsen har i 2009 besluttet at undersøge mulighederne for at lade FVD overtage
Vandværkets økonomiske administration, noget som FVD udfører for adskillige
vandværker i området. Begrundelsen er bla., at der efterhånden bruges megen tid og
ressourcer på at indkassere penge fra dårlige betalere. Opgaven har indtil nu været løst
på fornem vis i en lang årrække af Vandværkets kasser Olav Pedersen, der dog forsat vil
følge med i økonomien og sørge for at overdragelsen bliver så uproblematisk som muligt.
Såfremt aftalen går i orden vil det herefter blive muligt at betale vandregningen over PBS
eller Netbank.
Aalborg Kommune har i 2009 udarbejdet en vandforsyningsplan for vandværkerne i den
vestlige del af Kommunen her i blandt Farstrup Vandværk. Ifølge planen skal Vandværket
fremover forsyne områder med enkeltejendomme, der i dag ligger et godt stykke væk fra
de eksisterende ledninger, blandt andet et område syd for omfartsvejen. Bestyrelsen
vurderer, at det er en bekostelig affære og samtidigt problematisk at levere disse
ejendomme en ordentlig vandkvalitet, fordi det kræver lange vandledninger, hvor der kun
vil foregå en langsom vandudskiftning. Som reglerne er, skal husstandene i området, ud
over at betale tilslutningsbidrag, dele anlægsudgiften. Efter bestyrelsens opfattelse vil det
især på grund af vandkvaliteten være nødvendigt, at de fleste husstande i de pågældende
områder ønsker samtidig tilkobling til vandværket, såfremt områderne skal forsynes på en
forsvarlig måde.
Herudover viser vandanalyser at vandet fortsat overholder lovens krav til godt drikkevand
og at vandværkets nyetablerede iltanlæg fortsat virker efter hensigten.
Også i 2009 er teknikhus og tørbrønde blevet rengjort. Nogle få ubetydelige revner i
tørbrøndene er blevet tætnet og der er sat insektriste i udluftningerne.
Vandværket 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 2009.
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