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FORMANDSBERETNING
Farstrup Vandværk har i 2015 219 forbrugere og der er ikke kommet nye forbrugere. Der
er oppumpet ca. 27.500 m3 vand, hvilket er et par 1000 m3 mindre end i 2014.
Vi har i oktober måned 2015 aflæst vores elektroniske vandure ved fjernaflæsning og det
er gået upåklageligt. Vandværkets regninger mv. håndteres og udsendes fortsat af
Regnskabskontoret.net, v/Annette Gade i Brovst i samarbejde med vandværkets kassér,
hvilket fungerer tilfredsstillende. Vores hjemmeside www.farstrupvandvaerk.dk opdateres
fortsat med nyeste vandanalyser, takstblad mv.
Vi har i 2015 haft et ledningsbrud på Schmidtsvej på en gl. jernstikledning. Ledningen er
nu udskiftet. Vi har fået alle stophaner efterset og en del er renoveret. Bestyrelsen har i
2015 fået udarbejdet et lovpligtigt kvalitetsledelsessystem på vandværket og har desuden
fået opdateret tegninger over ledningsnettet og stophaner.
Farstrup Vandværk er udnævnt til sikkerhedsforsyningsvandværk i forsyningsgruppe 1,
der udover Farstrup, udgøres af Krastrup, Kølby, Vaar og Staun. Dette betyder, at
Farstrup Vandværk skal fungere som sikkerhedsforsyning til de andre vandværker,
såfremt de i en periode ikke selv er i stand til at forsyne egne forbrugere. Dette indebærer
nogle forandringer og opgraderinger på vandværket. En del af opgraderingen finansieres
via samarbejdet om forsyningssikkerhed i Gl. Nibe Kommune ved, at hver forbruger i den
gamle kommune indbetaler 90 øre pr. m3 vandforbrug. Dette gjorde jeg rede for ved sidste
formandsberetning og denne proces forløber stadig og bestyrelsen har i det forløbne år
deltaget i en del møder for at planlægge dette i forhold til de andre vandværker og
Kommunen.
Vores vandanalyser af det udpumpede vand viser, at vandet overholder kravene til godt
drikkevand. Resultater mv. kan som nævnt findes på Vandværkes hjemmeside,
www.farstrupvandvaerk.dk.
Bestyrelsen har besluttet, at hæve vandprisen for 2016 med 50 øre pr. m3 til 5,50 kr. pr. m3
samt at fastholde den årlige faste afgift på 440 kr. til gengæld sænkes den grønne afgift en
smule, så samlet set bliver prisen for vandforbrug ca. den samme. Vandværkets økonomi
balancerer udmærket, men vi har fokus på, at de forestående tiltag i de kommende år vil
medføre udgifter for Farstrup Vandværk. Bestyrelsen vurderer, at det forventede
indtægtsniveau for 2016 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 2015.
Sven Ulrich Bertelsen

