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FORMANDSBERETNING
Farstrup Vandværk har i 2017 219 forbrugere og der er ikke kommet nye forbrugere. Der
er oppumpet 28.052 m3 vand, hvilket lidt mindre end i 2016.
Vi har i oktober måned 2016 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 haft et ledningsbrud i 2017 på
Nymøllevej på grund af graveskade.
Farstrup Vandværk har i 2017 iværksat opførelse af nyt vandværk, som indebærer 90 m3
rentvandstank, nyt udpumpningsanlæg, arsenfilter og renoveringer af boringer. Der
leveres nu vand fra det nye vandværk, selvom ombygningen ikke er helt afsluttet endnu.
Vi vil nu fremover kunne levere vand med en mere ensartet kvalitet og er langt bedre stillet
i forhold til forsyningssikkerheden. Opgraderingen af vandværket er delvist finansieret via
samarbejdet om forsyningssikkerhed i Gl. Nibe Kommune ved, at hver forbruger i den
gamle kommune indbetaler 90 øre pr. m3 vandforbrug. Farstrup Vandværk har til gengæld
forpligtet sig til at levere vand til nabovandværkerne i kortere perioder i tilfælde nedbrud.
Dette vil dog først kunne lade sig gøre, når der er etableret ringforbindelser mellem
værkerne i området, som ligeledes financiers via vandsamarbejdet.
Vi håber der i løbet af 2018 bliver mulighed for at afholde en officiel åbning af det nye
vandværk, så alle interesserede borgere kan få en fremvisning og se, hvor drikkevandet
kommer fra.
Bestyrelsen har besluttet, at fastholde vandprisen for 2018 til 4,60 kr. pr. m3 samt at
fastholde den årlige faste afgift på 440 kr. Vandværkets økonomi balancerer udmærket,
men vi har fokus på, at de forestående tiltag i de kommende år vil medføre udgifter for
Farstrup Vandværk.
Til sidst skal der rettes en stor tak til revisorerne Finn Nielsen og Per Gade for veludført
revision. Jeg vil ligeledes takke den øvrige bestyrelse for godt og spændende samarbejde
i 2017. Desuden ønskes bestyrelsesmedlem Keld Olesen et stort tillykke med 40 års
jubilæum i vandværksbestyrelsen. En stor tak til Keld som har udført et uvurderligt stort
stykke arbejde i bestyrelsen og i forbindelse med etablering af det nye vandværk.
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