
Historie

1905, 15. februar: 
Første indførelse i protokollen. En tegningsliste må have cirkuleret blandt husejerne i Farsø. Et antal har 
tegnet sig på listerne og er blevet indkaldt til møde. På mødet bestemmes, at man vil anlægge et vand-
værk ”på Højen ved Farsø Mølle” (Farsø Mølle lå, hvor Falck i dag (1989) har garageanlæg). Der nedsættes 
et udvalg med opgave at opføre et vandværk. Valgt til dette udvalg blev: tømrer A. Andersen, smed Chr. 
Pedersen, skomager Morten Nielsen (den senere automobilforhandler), husmand Chr. Sørensen, møl-
lebygger Johannes Pedersen. Som suppleant valgtes købmand Christensen og snedker Johansen. Chr. 
Sørensen valgtes til udvalgets formand.

1905, 16. februar:
Møde, hvor lov udkast udfærdiges. Det vedtages endvidere, at formanden, Chr. Sørensen, skal rejse til 
Løgstør for at søge udvirket tilladelse til at benytte højen til vandværkets anlæg (højen har sikkert været 
en oldtidshøj, og man har haft en idé om, at den måske er fredet)

1905, 22. februar: 
Generalforsamling,
hvor lovforslaget vedtages. Samtlige tilstedeværende underskrev ”lovene”. Der vedtages at indvarsle i 
Løgstør Avis, alle som eventuelt har noget imod at indvende imod den planlagte anvendelse af højen. 
Har man noget at indvende, skal man møde på et til den 28. februar indvarslet møde på Farsø Gæstgiver-
gård. Møder der ingen op for at protestere, vil man betragte det som en godkendelse af højens anvendel-
se – ”og senere klagere har da ikke ret til i nogen måde senere at fortrædige eller beskadige anlægget”.

1905, 28. februar: 
Ingen mødte op for at protestere mod benyttelse af højen – og vandværket blev derfor bygget der.

1905, 10. marts: 
Ekstra generalforsamling.
Der er indkommet 6 tilbud på opførelse af vandværket (uden pumpe og motor). Tilbuddenes størrelse er 
ikke oplyst. Der antages et tilbud fra ”Kokken, Aarhus” (H. Kocken & Thomsen, aut. vand og gasmestre). 
Det vedtages endvidere at bruge galvaniserede rør.
Det overlades til bestyrelsen at forhandle om levering af motor og køb af en sådan. Sagfører Nisager, 
Løgstør skal udfærdige konditionerne for vandanlæggets opførelse. 

1905, 12. marts: 
Fabrikant A. Poulsen, Hornum, skal levere en vindmotor med pumpe, 30 fod stativ, 22 fod vingefang. Skal 
kunne levere 40 tønder vand i timen. Pris 1.250 kr.

1905, 28. marts: 
Der indlægges en hane i forsamlingshuset, afgift 6 kr. årligt. Mejeriet tilbydes vand på følgende betingel-
ser: vandværket indlægger 1 tommes rør med hane. Mejeriet må bruge indtil 1200 tønder vand årligt. 
Hvad der bruges derudover efter opmåling pr. vandur betales med 1 ¼ øre pr. tønde.
Vejinspektøren har meddelt , at der er givet tilladelse til at nedlægge rør i vejen. Det bestemmes at sende 
en mand til Aalborg for at afhente denne tilladelse.
Entreprenørerne Thomsen & Kocken får aconto 3.400 kr. på betingelse af, at arbejdet fortsættes ufortrø-
dent og at beholderen påbegyndes straks. Der optages lån i Farsø Sparekasse.
Brøndgraveren foreslår, at gravningen fortsættes ned i vandet.
Der tilbydes tillæg med 5 kr. pr. alen.



1905, 15. maj: 
6 gårde i Vestbyen optages i vandværket, men optagelsen af nye medlemmer standses indtil videre. Det-
te bekendtgøres i Løgstør Avis.
Der nedsættes et borerør mere i brønden p.g.a. af den store tilslutning med deraf større vandforbrug. Der 
anskaffes en pumpe mere. Motoren ændres så den kan arbejde med begge pumper. 

1905, 4. juni: 
Sognerådet forhandler om indlæggelse af vand i skolerne (dengang i Vestbyen). Bestyrelsen beslutter at 
henvise sagen til den kommende generalforsamling.
Det overlades til ”Forskjønnelseskomiteen” (for Farsø By) at opstille rækværk og gangbræt omkring vand-
beholderen, samt at rejse flagstang og anskaffe flag, alt på egen bekostning. Dog vil vandværket selv 
afholde bekostningen af en trappe op på beholderen.

1905, 20. juni: 
Skolerne får indlagt vand på betingelse af at sognerådet er ansvarlig for de opretstående rør og haner og 
vedligeholder disse, årlig afgift 40 kr. for vandlevering.

1905, 6. juni: 
Efter kun en dags pumpning (prøve) er pumpelæderet slidt op p.g.a. af sandtilførsel fra borerøret. Entrepre-
nøren skal omgående bringe dette i orden inden afleveringen, så alt kan godkendes ved den lejlighed.

1905, 1. august: 
Generalforsamling.
Her behandles bl.a. optagelse af lån, stort 16.000 kr. i sparekassen. Det bestemmes at der skal bygges et 
”hus” som kan dække Aksel m.v., der anlægges en trappe af cementsten op til beholderen.
På forslag af pastor Egeløv bestemmes det at dække græstørv på beholderen ”såfremt græstørv kan fås 
fra kirkegården”. Forhenværende møller Chr. Sørensen (ikke formanden) skal passe vindmotoren for 50 kr. 
årligt.

1905, 20.september: 
Forespørgsel fra et påtænkt farveri i Farsø om dette kan få vand. Tilbudt vand efter vandur, 1,25 til 2 kr. pr. 
100 tønder vand.

1906, 20. januar: 
Dyrlæge Jensen skal selv erstatte (betale) en hane som er ødelagt af frost.

1906, 30. januar: 
Generalforsamling.
Regnskab for anlæg af vandværket oplæst og godkendt (der er desværre ingen tal nævnt i protokollen). 
Det bestemmes, at kirkeejeren af Farsø Kirke (Kjeldsen, Lerkenfeldt) skal betale for at få vand indlagt på 
kirkegården som almindelig interessent i vandværket. Årlig afgift 6 kr.
Formandens løn sættes til 25 kr. årligt fra 1. januar 1906 (formanden er husmand Chr. Sørensen). For den 
allerede forløbne periode bevilges dog 50 kr.

1906, 9. april: 
Kirkeejer – Kjeldsen, Lerkenfeldt, forslås, at han påtager sig at betale halvdelen af, hvad det koster at 
lægge vand ind til kirken – og derefter at betale 6 kr. årligt. Det vedtages at henstille til sognerådet at 
det (sognet) betaler den anden halvdel. (Blev senere bevilget af sognerådet. Der blev indlagt ¾” rør med 
hane ved våbenhus). 



1906, 2. maj:  
Doktoren spørger om hvad det skal koste ham at få indlagt vand til den nye doktorbolig. 10 kr. årligt for 
første hane, 3 kr. for hver følgende.
Vandentreprenør Th. Thomsen, Aarhus får udbetalt det kontraktlige beløb, 1096,40 kr. 

1907, 31. januar: 
Generalforsamling:
Havevanding med slange tillades dog kan bestyrelsen til enhver tid inddrage tilladelsen, dersom der 
bliver for lidt vand. 

1907, 5.maj: 
Der anskaffes 4 skruenøgler, en solid hammer, knibtang, mejsel. Det overlades til smed Chr. Pedersen (der 
er vandmester) at foretage indkøbet.  

1907, 20. juni: 
Farsø Elektricitetsværk optages som interessent, skal selv betale for installation og skal anskaffe et van-
dur, når vandværkets bestyrelse bestemmer det. Indtil videre betales 20 kr. årligt i afgift. 

1907, 23. august: 
Spørgsmålet om installation af en elektromotor rejses. Skal trække pumperne i vindstille vejr. Henvises til 
en ekstra generalforsamling, der forkaster forslaget.  

1907, 9.oktober: 
Spørgsmålet rejses på ny, man enes om at forlænge vindmotorens vinger (”Jalousierne”) til 26 fod. Krøje-
vingerne forstørres samtidig (foråret 1908).
Anders Justesen har ladet Johannes P. Jens (”Honning- Peter”) tage vand til sine lejere i Anders´ vandha-
ne. Han idømmes mulkt 5 kr. Der indsættes et rør i pumpen så man kan hælde vand i. den taber vand i stille 
vejr (Pumpelæderet defekt?) 

1908, 25. juli: 
Ekstraordinær generalforsamling.
På den ekstraordinær generalforsamling vedtages at lade indlægge elektrisk drivkraft (elektricitet), da 
vindmotoren p.g.a. af vindstille ikke har kunnet klare tilstrækkeligt vand. Der opføres et skur til el-moto-
ren, som foreløbig lejes. Der foreligger tilbud herom fra henholdsvis købmand Pedersen og Hans Jørgen-
sen og Hans Sørensen (om udleje af motor).

1908, 24. november: 
Gæstgiver Pedersen ønsker ekstraordinær installation af vand på kroen ”for at lette ombæringen af vand” 
og udbeder sig i den anledning akkord. Det vedtages at sætte det årlige kontingent i den anledning til 35 
kr. – eller 20 kr. for bygning og 15 kr. for gård, stald og havehaner. 

1909, 12. januar: 
Apoteker Falck-Møller, der hidtil har haft eget vandværk, ønsker nu vand leveret fra Farsø Vandværk. Vil 
benytte de eksisterende rør og haner. Afgiften sættes til 20 kr.
Møllebygger Pedersen, der havde givet tilbud på forlængelse af møllens (vindmotorens) vinger med 40 
kr., sender ekstraregning på 7 kr., da arbejdet er blevet dyrere. Efterbevilges de 7 kr. på generalforsamling 
(24 stemmer for, 13 imod).
Generalforsamling. Morten Nielsen udtræder af bestyrelsen, i stedet indtræder bødker N. P. Jensen. Der 
skal fremtidig være to vandmestre; smed Pedersen og smed Larsen, som hver især har lov til at udføre 
installation og rørarbejde. Når der lukkes for vandet, skal folk gøres opmærksomme på det. Det skal ske 
”enten ved en tromme eller en klokke, som en dreng går igennem byen med”.



Det vedtages at få udarbejdet et kort over rørledningerne gennem byen, særlig med henblik på anborin-
ger efter hovedledningen.
Vandmestrene skal tilbagelevere hovednøglen til formanden straks efter at den er brugt. Dagmulkt for at 
undlade dette 2 kr. 

1909, 27. juni: 
Anlæg af jernbane (Aars – Hvalpsund) medfører at hovedledningen skal sænkes, hvor jernbanen krydser 
landevejen. Dette skal ske på jernbaneselskabets bekostning og efter deres anvisning.
Sygehuset skal betale 3 kr. årligt for en ledning/hane som er lagt bag om sygehuset til det stykke have-
jord, som sygehuset har lejet af Anders Justesen. 

1909, 14. oktober: 
Håndværkere som opfører stationen har andraget om at få en ledning ført dertil. Det besvares derhen, 
ar det kun kan imødekommes, dersom baneselskabet senere ønsker vand indlagt i den nye stationsbyg-
ning. Der rettes en forespørgsel til banen om, hvordan den stiller sig hertil. 

1909, 22. oktober: 
Ekstra generalforsamling.
Det vedtages at anskaffe en el-motor, 5 hestes med 1970 omdrejninger. 

1909, 27. oktober: 
Ny generalforsamling.
Det vedtages at ændre § 18 og § 19 i loven så en generalforsamling er beslutningsdygtig, blot den er 
lovlig indvarslet – uanset de fremmødtes antal. Indvarsling kan fremtidig ske med 4dages varsel. 

1909, 5. november: 
Baneselskabet er åbenbart ikke indstillet på at indlægge vand i den nye stationsbygning. Håndværkerne 
får til deres brug nedlagt en ledning fra landevejen til arbejdspladsen ved stationen. Vandværket levere 
rørene, som håndværkerne selv skal grave ned – og efter brug grave op igen, fraskrue og lægges på en 
bestemt plads. Pris 80 kr. 

1909, 7. december: 
Der tegnes brandforsikring for hus og motorer, samt stormskade. Værdien af det forsikrede sættes til 
2.500 kr. 

1910, 2. marts:
Ølbrygger Jørgensen får vand på følgende betingelser; der opstilles vandur – og vand betales med 5 øre 
pr. tønde under opførelse af bygning. Senere nedsættes prisen til 3 øre pr. tønde (dette ændres 1912 til 
20 øre pr. m3) (ølbryggeriet er den ejendom som i 1989 anvendes af boghandler Rabøl Jørgensen) 

1911, 16. januar: 
Gæstgiver Pedersen får lov til at flytte en hane fra kørestalden nogle favne længere mod vest og anvende 
den som springvand i haven, så den kan bruges ved særlige lejligheder. 

1911, 23. januar: 
Vandværket indmeldes i elektricitetsværket. Ny i bestyrelsen: murer Chr. Jensen, købmand Just Pedersen.
 
1911, 22. marts:
Det ene borerør er stoppet med sand, giver ikke vand nok. Ny boring udføres. 



1911, 28. maj: 
Den nye boring har kostet 500 kr. Der er anvendt 3” rør (brønd nr. 2, den søndre ?) 

1912, 23. januar: 
Generalforsamlingen.
Lassen Stephansen beklager sig over at han ikke kan tappe tilstrækkeligt vand. Han bemyndiges til at 
lade opføre en vandbeholder til at opsamle vand i (beholderen skal opføres på hans egen grund). Der 
bevilges 25 kr. hertil, som udbetales når bestyrelsen har godkendt beholderen. 

1912, 6. marts: 
Da Laigaard har solgt sit hus til nedbrydning til sparekassen, bortfalder vandafgiften indtil den nye spa-
rekassebygning er opført (hjørnet af Nørregade og Stationsvej). Barber Madsen får lov til at benytte sit 
barberskylleapparat uden beregning af vandafgift. 

1913, 13. januar: 
Håndværkerne ved den nyopførte sparekassebygning skal betale 30 kr. for vand i byggeperioden. 

1913, 17. marts: 
Ordinær generalforsamling.
På den ordinære generalforsamling vedtager en omfattende ændring af de eksisterende love (disse ikke 
indført i protokollen – med den fulde ordlyd). 

1913, 31. august: 
Apoteker Falck Møller har fået installeret W.C. skal betale 3 kr. årligt for vand hertil. 

1914, 21. august: 
Vandværket el-motor er solgt til Morten Nielsen. Imidlertid går motoren forinden overtagelsen i stykker, 
repareres og fungerer derefter så godt, at handelen går tilbage. 

1915, 23. januar: 
Sparekassen skal betale 3 kr. om måneden så længe soldaterne er indkvarterede i bygningen. 

1915, 4. februar: 
Gæstgiver Pedersen skal have en hane på markedspladsen til vanding af kreaturerne (til fælles afbenyt-
telse) på markedsdage og dyrskuedagen, betaler 5 kr. årligt. Han skal dog påtage sig at sørge for, at der 
ikke finder vandspild sted. 

1915, 16. november: 
Sundhedsstyrelsen har tilskrevet vandværket. tages til efterretning.
Kjeldsen, Lerkenfeldt skal betale 5 kr. for vand, der er brugt ved kirkens reparation.
Sygehuset skal betale 10 kr. yderligere pr. år, da der nu er installeret W.C. 

1916, 28. januar:
Generalforsamling.
Der skal foretages kortlægning og opmåling af vandværkets ledningsnet.
Vindmotoren og pumpen trænger til grundig reparation. Huset over brønden udvides. Den ene pumpe 
er revnet og skal istandsættes. 



1917, marts måned:
Vandrørene har været frosset i to måneder hos Steenberg og Peder Kjærsgaard – og de har måttet hente 
vand hos Chr. Sørensen i al den tid. De fritages for at svare vandafgift i to kvartaler. Rørene skal omlægges 
og graves så dybt ned, at de ikke kan fryse igen. 

1918, januar måned:
Forsikringer forhøjes. Huset over brønden til 1.000 kr., vindmotoren til ligeledes 1.000 kr., pumper m.v. ? 

1919, 21. juni:
Jens Bak (Bakkegården) har solgt en byggegrund vest for elektricitetsværket, og da der er udsigt til at 
der vil blive bygget en del på den nye vej (Skolegade) vedtages det at forlænge hovedledningen vest for 
elektricitetsværket 100 alen. 

1920, 27. januar:
Generalforsamling.
På generalforsamlingen vælges Niels Chr. Korgård og Niels Nielsen i stedet for møllebygger Pedersen og 
gartner Jensen. Vindmotorens vindfang er opslidt. Det foreslås at købe elektricitetsværkets vindmotor.
Formanden oplyste, at der nu er indlagt 2 W.C. på sygehuset, pris 3 kr. pr. styk for vandforbruget. 

1920, 1. november:
Vindmotoren har fået påsat nye vinger. Pris 1.300 kr. 

1921, 3. januar: 
Generalforsamling.
Regnskabet balancerer med 3.000 kr. I stedet for Chr. Jensen vælges tømrer Niels Jensen til bestyrelsen. 

1921, 9. maj:
Der opsættes pigtråd om vandbeholderen for at beskytte den mod uvedkommende færdsel. 

1922, 23. september:
Der er opstået brud på vindmotoren. Der optages (på ny) forhandling med el-værket om køb af dettes 
vindmotor. 

1922, 5. oktober:
Ekstra generalforsamling.
Det vedtages at købe el-værkets vindmotor samt at sætte nyt borerør i brønden (3”). Den gamle vindmo-
tor udbydes til salg. Annonce kom i Løgstør Avis.
Der lånes 5.000 kr. i sparekassen til køb, flytning, boring. 

1923, 17. juli:
Vedtaget at lægge ny hovedledning 3” fra beholderen og ned til smed Chr. Pedersen, da sygehuset og 
dr. Bjerrum har klaget over at have for lidt vand om formiddagen. Rørene nedlægges i 1½ alens dybde. 
Blikkenslager Emil Larsen lavestbydende med 2.173 kr. Salg af vand til banens lokomotiver kunne ikke 
imødekommes. 

1924, 27. marts: 
Vandafgiften forhøjes med 30% fra 1. april 1924. 

1924, 23. april:
Der nedlægges en række nye ledninger og foretages forlængelse med gamle, optagne rør, så man nu når 
ud til vejen til Svoldrup. 



1924, 1. juli:
Et andragende fra Privatbanerne om lejlighedsvis at kunne få vand til lokomotiverne imødekommes. 35 
øre pr. m3. Mejeriet Fælleslykke ønsker vand fra vandværket til smøræltningen. Bevilget, idet mejeriet 
selv skal bekoste alle udgifter i forbindelse med tilslutningen til vandværkets ledninger. 30 øre pr. m3. 

1925, 4. januar:
Klage fra kredslægen over urenheder i vandet. Bestyrelsen mener, at urenhederne består i ”kridtet vand” 
som følge af, at den ene boring går gennem et kridtlag. Dette meddeles kredslægen. Boringen tages ud 
af drift indtil man har hørt fra Sundhedskommissionen. 

1925, 12. januar:
Landpost Søren Møller indvælges i bestyrelsen. Chr. Sørensen afgår. 

1925, 19. januar:
Bestyrelsen konstituerer sig med gartner Peder Jensen som formand, Søren Møller som næstformand, 
tømrer Niels Jensen sekretær.

1926, januar måned: 
Generalforsamling.
På denne rejses spørgsmålet om opsættelse af brandhaner ved hovedgaden (landevejen) før denne bro-
lægges. 

1926, 25. januar:
Bygmester A. P. Ebbesø andrager om at få vand til byggeriet af den nye skole. Der anlægges i den anled-
ning 5/4” ledning på ”Elektriskvejen (Skolegade) til nederste indkørsel ved den nye skole, ca. 120 meter. 
Kommunen skal betale 225 kr. til denne ledning. 

1926, 27. september:
Eksportslagteriets vandafgift sætte til 18 kr. hvert kvartal. 

1927, 1. februar:
Vandig af have med lange skal fremtidig betales med 5 kr., dersom haven er under 1 skæppe land. Større 
haver skal betale 10 kr. 

1927, 28 juni:
Til den nye skole fastsættes vandafgift til 75 kr. årlig. Det vedtages at indhegne og beplante den jord som 
tilhører vandværket. 

1928, 27. januar:
Der er tryk 200 nye love med nyeste tilføjelser. 

1928, 28. marts:
Af hensyn til radiolytterne er det vedtaget at påsætte vandværkets motorer kondensatorer (for radiostøj). 

1928, 27. juni:
Ekstra generalforsamling.
På den ekstraordinære generalforsamling vedtager man bl.a. at lade opsætte 6 brandhaner i byen. 



1929, 31. januar:
Generalforsamling.
Til bestyrelsen vælges tømrer A. Chr. Andersen og snedker P. Larsen. Bestyrelsen konstituerer sig med 
Peder Jensen som formand. P. Th. Larsen som næstformand og A. Chr. Andersen som sekretær. 

1929, 4. februar:
Alle i byen som driver Fransk Vask som næringsvej skal betale 4 kr. ekstra. 

1929, 22. februar:
Hovedledningen beskadiget af frost. Det har været nødvendigt at dække opgravningen med ikke frosset 
jord, der er tilført. Den opgravede, frosne jord må bortkøres.
En række ledninger er frosne, specielt ved Korgaard, hvor der er opsat en stander med frostfri hane, hvor 
der kan hentes vand. 

1929, 29. februar:
Banen kan få vand til lokomotiver ved den brandhane, som er opsat ved telefoncentralen. 

1929, 12. december:
Da vandledningen hvert år til eksportslagteriet har været frosset, vedtages det at nedlægge en større 
ledning fra hovedledningen til foderstofpakhuset og her forbinde begge ledninger til slagtehuset og 
pakhuset, idet ledningen samtidig sænkes så de bliver frostfrie (tilføjet ”så godt som”).
Alle ledninger, som fremtidig nedlægges skal 1,10 meter under jordoverfladen, målt fra overflade til over-
kant af rør. 

1930, 22. januar: 
Elektricitetsværket har fået ny og større maskine, og da der samtidig har været en del bekostninger til 
rørlægning m.v. til værket, bestemmes det, at el-værket p.g.a. af større vandforbrug skal betale 20 kr. 
hvert kvartal. 

1930, 31. januar:
Generalforsamling.
Formanden oplyser, at den hårde frostvinter (1929) har medført en ekstra udgift på 786 kr. til udbedring 
af frostskader og til at skaffe vand til interessenterne. Desuden er der nedlagt en hovedledning og foreta-
get forbedringer af gamle ledninger for 1.500 kr. Det vedtages at nye interessenter fremtidig skal betale 
50 kr. for at blive koblet på vandledningerne. Chr. Kaldal er nyvalgt til bestyrelsen. Peder Jensen valgt 
som formand, P.Th. Larsen som næstformand, A. Chr. Andersen sekretær, endvidere består bestyrelsen af 
Chr. Kaldal, N. Chr. Korgaard, Jens Byrialsen suppleanter. 

1930, 28 februar: 
Det søndre borerør giver for lidt vand og en mængde sand. Den nordre pumpe giver også for lidt vand.
Det vedtages, efter at en ekspert har set på tingene, at lade foretage ny boring i det søndre, samt at lade 
pumperne rense og at indsætte nye filtre i det nordre. 

1930, 31. marts:
Rensning og boring er faldet uheldigt ud, der stilles forslag om at lade foretage en boring andetsteds i 
byen og ved denne bekostning en el-motor, der kan pumpe vand, når vindmotoren står stille.
(Afskrift af Fælleslykke andelsmejeri borejournal fra 1914 findes indført her 31/3 1930) 

1930, 24. april:
Boring i gammel boring er mislykket. Der træffes akkord med brøndboreren om betaling for allerede 
udført arbejde. 



1930, 1. maj:
Ekstraordinær generalforsamling,
hvor det vedtages at lade foretage en reserveboring.
(Beskrivelse af brønden og de 2 boringer er indført her 1/5 1930) 

1930, 7. maj:
Arbejdet ved boringen ”nede i byen” (ved el-værket) udbydes i licitation, de afholdes 20. maj. Der for-
handles med el-værket om køb af grund, eventuel leje for længere åremål. 

1930, 15. juni:
Aflevering af brønd + boring 1.730 kr., boringen er 50 meter dyb, brønden er 13 meter. Der skulle kraftin-
stallation til nye brønde. Evt. forhøjelse af vandafgifterne. 

1930, 28. november: 
Forslag om at anvende ejendomsskyld som grundlag for beregning af vandafgiften bringes på bane. Der 
afholdes en del møder om fremgangsmåden. Man enes om, at der skal betales 70 øre pr. 1.000 kr.  ejen-
domsskyld, samt derudover at inddelehanerne i klasser efter brug og anvendelse. Generalforsamlingen 
skal godkende dette forslaget som en vedtægtsændring. 

1931, 29. januar:
Generalforsamling,
hvor det fremlagte forslag vedtages. Nye love trykkes og uddeles til medlemmerne. 

1931, 24. august:
Den nordre pumpe er itu, den tages op til undersøgelse. 4 dage efter er pumpen igen samlet og brønden 
fuget og renset. 

1931, 10. september:
Morten Nielsen (autoforhandler) får indlagt vand til sin fabrik (autoværksted). 

1932, 8. januar:
Isenkræmmer Frederiksen har ladet udføre et badeværelse uden at meddele bestyrelsen dette og har 
ydermere brugt ”en fremmed vandmester”. Han idømmes en bøde på 20 kr. for at have overtrådt forenin-
gens love.  

1932, 26. januar:
Morten Nielsen og Mosbech (automekaniker) har fået installeret vandure ved deres bilvaske.
Købmand Christensen nægter at betale indskud for en vandhane ”på Kræmmer Sørens ejendom” da den-
ne er på samme matrikel nr. som hans forretning.
Generalforsamling.
Under punkt ”eventuelt” har sekretæren indført: ”Intet nyt under solen, men kaffe til de fremmødte på 
foreningens regning.”
Det vedtages at anlægge sag mod købmand Christensen, fordi han nægter at betale indskud af installati-
on i Kræmmer Sørens´ tidligere ejendom ved Søvejen. Sagen overgives til overretssagfører Kofoed, i Nibe. 
Forinden skal dog siges et forlig med købmand Christensen, Peder Jensen og Kaldal skal opsøge ham i 
den anledning.
Da sygehuset har fået installeret varmekedel og flere haner samt W.C. m.v. fastsættes afgiften til 180 kr. 
årligt. 



1932, 1. maj:
Pumpen ved elektricitetsværket har aldrig fungeret helt godt. Der rettes henvendelse til leverandøren 
om at få dette bragt i orden i henhold til konditionerne. Man er klar til at tage et sagsanlæg.

1932, 9. november:
Der er nedlagt rør til boghandler Jens Hansens nyopførte ejendom på hjørnet af Stationsvej og Sønder-
gade. Der er fra Kroen nedlagt rør til den nye biograf. 

1934, 9. januar:
Der er afsmag i vandet. Det skyldes muligvis manglende kontraventil i nyinstallerede centralvarme anlæg. 

1934, 9. april:
Det påbydes alle centralvarmeanlæg inden 1. oktober 1934 at få kontraventiler monteret på anlægget.
Et springvand i sygehusets have skal betales som en havehane. En højere vandbeholder er nødvendig i 
nærmere fremtid. 

1935, 11. januar:
Et tilkaldt ingeniør firma har undersøgt vandværket og fastslår, at et vandtårn er den bedste løsning. 

1935, 31. januar:
Generalforsamling.
Det vedtages at bygge et vandtårn. Der skal udarbejdes et kort over ledninger og stophaner. 

1935, 29. april 
Det nye vandtårn skal have en højde på 14 meter over dækket på den gamle beholder. Der udbydes i 
licitation blandt byens håndværkere. Muremester Karsten Nielsen er lavestbydende, 11.800 kr. 

1935, 7. oktober 
Afholdes afleveringsforretning vedrørende nybyggeriet. 

1936, 24. februar:
Vindkedlen på den ene pumpe er revnet 

1936, 21. juni:
Mekaniker Mosbæk har ladet en uautoriseret vandmester indlægge vand (Smed Nielsen i Fandrup). Han 
idømmes en bøde på 20 kr.
S.M Sørensen har selv foretaget installation på ham tilhørende ejendom, bøde 15 kr.
Barber Jørgensen idømmes en bøde på 10 kr. 

1936, 22. juni:
Vandforbruget er usædvanligt stort, kun ved at holde begge pumper i gang dag og nat kan forbruget 
dækkes, men sker der et brud på en pumpe, vil situationen være katastrofal. Det antages, at der er ha-
vevandingen, der sætter forbruget op. Der udsendes meddelelse om, at vanding med slange, rør og aut. 
vandspredere er forbrudt og kan kun tillades gennem anvendelse af vandur (måler).
Gårdejer Niels Andersen idømmes en bøde på 10 kr., for groft misbrug af vand og et stort vandspild. 

1937, 25. januar:
Installatør Eriksen og blikkenslager Andersen indvælges i bestyrelsen, Gartner Jensen (formanden) har 
udfærdiget et kort over vandværkets ledninger. Det købes af ham. 



1937, 21. marts:
Da mekaniker Mosbæk ikke har villet betale den ham idømte bøde, er sagen gået til en sagfører. Mosbæk 
nægter fremdeles at betale. Sagen fører videre. (Mosbæk er i bestyrelsen). Den 18. januar 1938 afholdes 
der bestyrelsesmøde hos ham.
Der nedlægges en 70 mm ledning (ad Søvejen) langs med søanlægget ved kirken. H.+H. udstillingen an-
drager om vand til restauration, W.C. etc. og et springvand. Bevilget mod udstilling af vandur, 20 øre pr. m3.
 
1937, 11. juni:
H+H- udstillingen anmoder vandværket om at opsætte et flag på vandtårnet, hvilket ikke kan imøde-
kommes. Udstillingen må dog gerne for egen regning sætte et flag derop. Det tilføjes, at dersom udstil-
lingen kommer til at give underskud, vil vandværket yde et tilskud på 50 kr. til en flag. 

1938, 18. januar:
Mekaniker Mosbæk genvælges ikke. I stedet indvælges Marinus Christensen. 

1938, 6. februar:
Ny ledning til doktor Levinsens nye hus bag sygehuset. 

1938, 7. april:
Aldermosfonden vil opføre en håndværkerstiftelse på en grund ved stationen og søger om gratis led-
ning. Afslået, da der ligger en ledning i Stationsvejen og det kun drejer sig om få meter.
De 2 pumper ved vandtårnet repareres grundigt og i boringen ved elektricitetsværket installeres en ny 
pumpe, dobbeltvirkende dybvandspumpe, 12 m3 pr. time, 30 slag pr. minut, med diverse udstyr. Skal 
være færdig og i drift 4.juni. 

1938, 28. august:
En ny boring ved vandværket på 75 meter a 40 kr. (da den gamle boring ikke kan give tilstrækkeligt vand). 

1939, 30. januar:
Generalforsamling.
Nye vedtægter vedtages. Nyvalgt til bestyrelsen er snedker Larsen og H. Jørgensen. 

1940, 22. januar:
Formandens løn, som hidtil har været 450 kr. årligt, sættes nu til 2 kr. 25 øre pr. medlem.
Nyvalgt: vognmand Møller (sognefoged) og Chr. Kaldahl. I den anledning af vandværkets 35- årige bestå-
en sendes en hilsen til nulevende bestyrelsesmedlemmer fra den første bestyrelse, nemlig R. Johansen, 
Morten Nielsen og snedker Johansen (sidstnævnte var suppleant).

1940, 6. marts:
Der lejes et optøningsapparat i Aars, 30 kr. pr. dag. Værkpasser Madsen får 40 kr. fra ekstraarbejde i frost-
perioden. Interessenterne skal selv betale for optøning af deres rør (den private del af ledningssystemet) 

1940, 5. april:
Under denne dato er indført en beretning om frostskaderne i vinteren 1939- 40. 1. marts (1940) var samt-
lige ledninger i Vestbyen og Sønderbyen frosne. 15. april havde en lang række huse endnu ikke vand,
Langfredag (dato?) brækkede en vinge på vindmotoren. Elektromotoren brændte sammen. Påskedag var 
der brud på en lang række ledninger. Der blev påsat en opstander ud for malermester Bollewerdts hus på 
Stationsvej, hvor beboerne kunne hente vand. Beretningen slutter lakonisk: og 9. april blev besat af Tyske 
Tropper.

 



1940, 15. juni:
Formanden får 300 kr. for et kort, som han har udarbejdet over ledningsnettet. 

1940, 12.december: 
Der leveres vand til elektricitetsværkets gasgenerator for 15 øre pr. m3. Der stilles dog også forslag om, 
at vandværket skal levere vand for 10 øre pr. m3 mod at værket så skal levere strøm til halv pris og give 
vandværket ret til at bruge strøm også om natten, hvis det bliver nødvendigt. El-værket accepterer 15 øre 
pr. m3.

1941, 30. januar:
Nyvalgt til bestyrelsen J.A Christensen, maskinesmed.

1941, 25. marts:
Et optøningsappara har været lejet i Nørager. En række interessenter har fået optøet rør (for egen regning). 

1941, 17. juli:
En helt ny ledning er nedlagt i Vestbyen, da den gamle var aldeles ødelagt af frosten.
En ny flagstang er rejst på vandtårnet (af jernrør).

1942, 22. januar:
Generalforsamling.
Om tale af de mange frostskader og optøninger med sprængninger. Der er nu 226 interessenter.

1942, 2. februar:
Der indkøbes et apparat til optøning af frostne rør ved elektricitet. Der akkorderes med installatør Eriksen 
om at foretage optøningen.
Den 14. marts er der brud på ledningen ved købmand Christensen, jordet er nu frosser 1,5 meter ned.
Overløbsrøret fra vandbeholderen er frosset så vandet presses op i rummet. Vindmotoren er overiset så 
den ikke kan ”sejle af”

1942, 18. marts:
Brud på hovedledningen ved slagter Møller kl. 17, der var matriale mangel på rør. Man opgiver at optø 
rør før tøvejret sætter ind. 

1943, 31. marts:
Morten Nielsen, Afholdshotellet, har bergerjubilæum, 50 års den 1. april. Da han var med som stifter af 
vandværket i 1905, vedtager man at vise ham opmærksomhed på dagen.
Arbejdesmand Peter Madsen er faldet over en stophane, som ikke var i niveau med fortovet. Fik sine 
benklæder ødelagt. Der ydes ham 25 kr. i erstatning, og der tegnes en ansvarsforskring. 

1944, 30. april:
På grund af matriale mangel må der nu anvendes brugte ½ ” rør, ved private installationer, når der kan fås 
nye rørø vil vandværket erstatte dem. 

1944, 12.december:
På grund af formandens sygdom må næstformanden, J.A. Christensen lede generalforsamlingen.
 
1944, 29. december:
Gartner Peter Jensen, vandværkets formand gennem en årrække, er afgået ved døden. Bestyrelsen kon-
stituerer sig med J.A. Christensen som formand, næsrformand er handelsmand Anders Møller, sekretær 
H. Jørgensen, H.P Nielsen, der var suppleant, indtræder nu i bestyrelsen. 



1945, 22. januar:
Da alle offentlige lokaler er taget i brug ”til andet formål”, afholdes generalformalingen i Biografen. På 
generalforsamlingen mindes man afdøde, mangeårige formand, gartner Peter Jensen. Det er i 1945, 40 
år siden, at vandværket blev stiftet. Formands og kassererposten deles nu. Formandens løn var 1,50 kr. pr. 
interessent, kasseren 200 øre pr. interessent. N. Langkjær nyvalgtes til bestyrelsen. 

1945, 22. Januar:
Bestyrelsen består af Anders Møller (formand), H.P. Nielsen (næstformand), M. Langkjær (kasserer), J.A. 
Christensen (sekretær) og Marinus Christensen.
Eksportslagteriet får nedsat den årlige betaling til 60 kr. Årlig ”p.g.a. Af den ringe slagtning for tiden”. Så 
snart slagtningen igen optages i normalt omfang, skal der opsættes vandur. 

1945, 15. Februar:
40 års stiftelsesdag.
Bestyrelsen samles i dagens anledning ved vandtårnet. Flaget blev hejst. Vandværkspasser Madsen fik 
overrakt et gratiale på 50 kr. Der nedlagdes kranse på de to tidligere formænds grave: møller Chr. Søren-
sen og gartner p. Jensen. Morten Nielsen fik overrakt en erindringsgave, da han var den egentlige stifter 
af vandværket (en flagstang med inskription). Morten Nielsen inviterede bestyrelsen på frokost ”og efter 
et par hyggelige timers samvær, hvor Morten Nielsen gav livlige beretning om vanskelighederne ved 
vandværkets start, skiltes man”. 

1945, 25. Marts:
Bestyrelsen afholdt møde på elektricitetsværket. Formanden meddeler, at der på hotellet er indlagt 5 ha-
ner, i Frimenighedskirken (Søndergade, det senere frysehus) 4 haner, i skolen 5 haner for værnemagten.
På Hotel Farsø og i skolen har blikkenslager Andersen udført arbejdet uden at spørge vandværket, i Fri-
meningshedskirken og på afholdshotellet har værnemagten selv udført arbejdet.
Det vedtages at pålægge grundejerne at betale normal vandafgift (for tredje klasses hane 3 kr. Pr. År) fra 
januar at regne.
Vandmestre bliver pålagt, at de skal anmelde nyanlæg og forandringer inden arbejdet udføres. 

1945, 30. Juni:
Der klages over, at vandet lugter og smager dårligt. Prøve indsendes til laboratoriet, efter at være udtaget 
hos kredslæge og på apoteket. Bakterieantallet er for højt. Ledningsnettet udskylles. 

1945, 23. Juli:
Bestyrelsesmøde.
Formanden, Anders møller, meddeler, at han med omgående virkning nedlægger sit hverv som formand. 
”grundet på, at der er drevet propaganda imod ham”. Næstformand, H.P. Nielsen tilkalder suppleanten for 
Anders møller: Oluf Nielsen. Bestyrelsen konstituerer sig med H.P. Nielsen som formand. 

1945, 22. November:
J.A. Christensen vil vide, hvem der har givet tilladelse til at udføre et vandstik fra gl. Apotek til den under 
opførelse værende spejderhytte (ved mindelunden). Spejderhusets bestyrelse skal af give en erklæring 
om, at man er villig til, når der fås rør igen, at koble Spejderhuset på hovedledningen. Blikkenslager Lar-
sen har overtrådt regulativet ved at dække ledningen til Spejderhuset til forinden ledningen var synet af 
et bestyrelsesmedlem.

1946, 29. Januar:
Generalforsamling.
Vandværket har 256 interessenter.



1946, 8. Juli:
Den lille pumpe ved elektricitetsværket er sprængt. Krumtappen er knækket, søges repareret. Prøveha-
nen fra den store pumpe skal flyttes, da bagermester bundgård har købt en grund fra missionshuset og 
pumpe vil komme til at stå i bagerens nye indkørsel. 

1947, 28. Januar:
Generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerer sig med Marinus Christensen som formand, Anton Sørensen som næstformand, 
Oluf Nielsen som kasserer, J.A. Christensen som sekretær og Elmer Jørgensen. 

1947, 16. Februar:
Vandledningerne er flere steder frosset. Brandhanerne åbnes, så folk kan hente vand. De forsynes flere 
steder med slanger. Der ansættes en mand til at passe brandhanerne. Der agtes foreløbig ikke optøet 
vandrør. Senere anskaffes haner til påsætning på brandstanderne. 

1947, 25. Juli:
16 interessenter i Sydbyen klager over, at de har for lidt vand. Det vil snart være nødvendigt at udvide 
vandværket med en pumpestation mere, maskinsmed G. Stephansen har udført installation for vogn-
mand Harry Christensen, men da han ikke er autoriseret vandmester pålægges det ham at lade en sådan 
installation godkende hos en af vandmestrene. Der vil ellers blive anlagt politisag imod ham.
(der blev politianmeldelse, da Stephansen ikke ville rette henvendelse til en af de autoriserede vandmestre) 

1948, 9. Marts:
Ledningen til Sydbyen udvides til 2” fra gartner Chr. Schous ejendom til Svoldrupvejen. En brøndborer 
skal undersøge muligheden for, ved elektricitetsværket at udføre yderligere boring uden, at dette genere 
de nuværende boringer (og pumper). Den tilkaldte brøndborer fraråder at foretage yderligere boringer 
ved elektricitetsværket. 

1948, 2. April:
Det påtænkes at købe en grund ved privatbanearealet, da det ligger ideelt for, at en ny pumpe vil kunne 
gå direkte på hovedledningen. Der indhentes tilbud på pumpe til 8 eller 12 m3 kapacitet. 

1948, 9. April:
Aalborg Privatbaner tilbyder vandværket, at dette kan leje en grund på 25 år (frem for at købe grund). 
Der udstedes en lejekontrakt, der underskrives 11. juni 1948. Grunden er 5x6 meter, årlige leje 10 kr.
Udbygning af ledningsnettet i Sønderbyen samt ny boring og pumpe kan foretages uden forhøjelse af 
vandafgift, da vandværket har en formue på ca. 22.000 kr. i sparekassen. 

1948, 15. juni:
Vandværket lader trykke sedler til inkassator. Der trues med lukning for vandet, dersom man trods gen-
tagne rykkere ikke betaler afgifterne. En ny pumpe med motor vil koste 5.470 kr., inkl. boring med ekskl. 
pumpehus. 

1948, 8.september: 
Farsø Andels- Frysehus skal have indlagt vand. Der kræves vandur opsat, pris 15 øre pr. m3 vand. 

1948, 18. oktober:
Kredslæge Lage anmoder om at få tilsendt planen for udvidelse af vandværket (på Sundhedskommissio-
nens vegne). 



1949, 1. februar:
Generalforsamling. Ledningen i Østergade er interimistisk og tillige privat. Den giver problemer for nye 
interessenter (grunde til tilbygning). Hvis det er muligt at skaffe nye rør, vil bestyrelsen tage sig af sagen 
snarest. 

1949, 21. februar:
Den nye boring (ved banen) er 92 meter dyb. Pumpe m.v. lovet opstillet inden 1. maj. Bagermester Bund-
gård ønsker vand til sin have, der ligger bag tømrer Laigårds hus på vejen fra Skolegade til Rudolf Vester-
gårds gård 8den senere Jens Bachsvej. 

1949, 19. marts:
Zoneredningskorpset (der har til huse på banens areal, ved Søndergade) skal betale 50 kr. årligt, da der 
vaskes for folk. Zonen skal desuden betale vandafgift efter almindelige regler. 

1949, 3. maj:
Pumpehuset ved den nye boring kostede 1795 kr. Den nye pumpe/boring viste sig senere kun at give 
14,4 m3 i timen. Vandstanden synker under pumpens sugerør. Brøndborer og pumpefabrik tilbyder at 
ordne sagen. Ny prøvepumpning derefter. 

1950, 24. januar:
Aut. vandmester S.H. Andersen (blikkenslager) har uden at spørge bestyrelsen installeret 2 vandklosetter 
og 2 haner til vaskekummer på Farsø Station. Arbejdet er heller ikke synet efter ibrugtagning. Trusler om 
at fratage ham autorisationen. 

1950, 31. januar:
Generalforsamling.
Vandværket har nu 300 interessenter. Den nye pumpestation er nu taget i brug og giver 24 m3 pr. time. 
Pumpen fungerer tilfredsstillende. Vindmotoren (ved vandtårnet) er ude af drift og en reparation vil koste 
2.500 kr. Generalforsamlingen vedtog at sælge vindmotoren til nedrivning.
Ved en brand om natten vil det være nødvendigt at underrette vandpasseren, så alle pumper kunne 
startes op for at give vand nok til brandstanderne. Det vil også være nødvendigt at underrette elektrici-
tetsværket om branden.
Ved konstituering blev Elmer Jørgensen formand, Anton Sørensen blev næstformand, kassereren blev 
Oluf Nielsen, sekretæren blev J.A. Christensen. I bestyrelsen er i øvrigt A. Chr. Eriksen (Marinus er afgået, 
da han ikke længere er interessent)
Aksel Troelsgaard, Fandrup, skal nedbryde vindmotoren for 355 kr. (d.v.s. Troelsgaard skal have motoren 
for denne pris). 

1951, 15. februar:
Formanden, Elmer Jørgensen er syg, og næstformand Anton Sørensen er konstitueret som formand. 

1951, 17. april:
Generalforsamling.
Den konstituerede formands beretning kritiseres. Klagerne ønsker protokollen oplæst. Dette nægter 
sekretæren, J.A. Christensen. Efter nogen diskussion oplæses protokollen af landbetjent C. Lilholt (de to 
sidste bestyrelsesmøde referater). Beretningen tages derefter til efterretning.
Bestyrelsen konstituerede sig med N. Langkjær som formand, Dalsgaard Jensen som næstformand, Oluf 
Nielsen som kasserer og C. Lilholt som sekretær. 



1951, 17. april:
Pumpen ved stationspladsen er ikke i orden. Firmaet, der har leveret den, tilbyder at bringe sagen i or-
den ved udskiftning. Slagteriets vandafgift forhøjes til 120 kr. årlig, da der nu er fuld slagtning igen. Der 
indsættes nye ruder i vandtårnet. Murermester Gamborg har leveret fortovsfliser til erstatning af øde-
lagte fliser (i forbindelse med vandledningsarbejde). Vandværket har nu betalt fliserne, men påtaler over 
for vandmesteren, at han fremtidig selv må betale for ødelagte fliser. Vindmotoren er nu helt nedrevet. 
Brandpolicen ændres derfor. 

1951, 30. juni:
Brud på den lille pumpe ved el-værket. Årsag: Grundvandet i brønden er trængt op over selve pumpen, 
derved er der kommet sand i borerøret. Den gamle pumpe sættes ud af funktion. I stedet skal der isættes 
nye cylindre i den store pumpe. 

1951, 5. november:
Farsø Tennisklub er optaget som interessent med den nye tennisbane (ved søanlægget). 

1952, 23. januar:
Der er ikke tilstrækkeligt tryk på brandhanerne i Sydbyen (i tilfælde af brand). Der forhandles med sogne-
rådet om udgifter til forbedring af dette forhold. Sognerådsformanden (Jens Jensen) vil nærmere under-
søge kommunens forpligtelser m.h.t. brandformål og tage sagen op i Sognerådet.
Den tredje pumpe ved elektricitetsværket er opslidt. Da det næppe kan betale sig at reparere på den, 
indhentes tilbud på en ny pumpe. 

1952, 31.januar:
Generalforsamling.
Der indkøbes en ny pumpe, pris 3.300 kr., ydelse 9 m3 pr. time. 

1952, 25. maj:
En række klager fra interessenter i Sønderbyen over utilstrækkeligt med vand i hanerne. Der indlægges 
en ny vandledning i gadens vestside (fremskyndelse). Havevanding forbudt. Interessenter med vandur 
må kun vande om natten. 

1952, 29. maj:
Maskinfabrikken Svanhøj har leveret motor til pumpehuset på Stationspladsen. Regning er ca. 300 kr. hø-
jere end aftalt og motoren fungerer ikke tilfredsstillende. Vandværket mener, ikke at kunne tilkomme at 
betale overprisen. Motoren er fejlmonteret fra starten. Der træffes aftale med fabrikant Thomas Pedersen 
om reparation m.v. uden beregning.
Maskinsmed Kr. Nielsen, Farsø, har fremsendt en regning på 575 kr. for hævning af pumpe samt påmon-
tering af ny motor i pumpehuset på Stationspladsen. Da der ved dette arbejde imidlertid skete det uheld, 
at man tabte pumpehjulet ned i stigerøret og anvendte fire dage på at fiske det op igen, mener vand-
værkets bestyrelse ikke, at man kan tilkomme at betale hele beløbet, men tilbyder 200 kr. for det udførte 
arbejde (Nielsen godkendte de 200 kr.) 

1953, 19. februar:
Generalforsamling.
Kassererens sygdom (Oluf Nielsen) er årsag til at regnskabet ikke foreligger og er årsag til indkaldelse til 
generalforsamling. Der er nu 324 interessenter.
Der foreslås fra flere sider, at der gives adgang til fri havevanding mod større afgifter på hovedhanerne. 
Bestyrelsen er bange for et øget forbrug. Lover dog at sætte punktet på næste dagsorden. 



1953, 21. maj:
Frosts møbelfabrik samt div. Grundejere på Tulipanvej kobles på. Tennisklubben fritages for det kræven-
de vandur, foreløbig, mod at betale 50 kr. årlig. 

1953, 2. september: 
Vandværket får 1.350 kr. i erstatning for en el-motor mod, at firmaet får udleveret den defekte motor 
samt igangsætteren. 

1953, 26. oktober:
Blandt nye interessenter er andelsvaskeriet i Nygade. Andelsvaskerierne skal betale 50 kr. årlig, at erlæg-
ge med 10 kr. pr. kvartal. 

1954, 11. februar:
Landbetjent Lilholt er antaget som interessent med en grund i Skolegade. 

1954, 7. august:
En vandprøve, foretaget af kredslægen udviser for stort bakterieindhold. Det undersøges, hvorfra uren-
hederne stammer fra. Nye prøver udtages for hver pumpe separat. 

1955, 15. februar: 
Generalforsamling.
Vandværkets 50 års stiftelsesdag. Der er nu 334 interessenter. P.g.a. gadeudvidelsen (hovedgade) har man 
måttet flytte en del stophaner m.v.. Der forudses udgifter i anledningen af dette vejarbejde.
Formanden gav en redegørelse for vandværkets 50 års historie. Bestyrelsen konstituerede sig med C. 
Lilholt som formand, Dalsgaard Jensen som næstformand,  Oluf Nielsen som kasserer. 

1955, 1. juni:
Firmaet Morten Nielsen skal betale for vand til bilvask som af en hovedhane, altså 3 haner a´ 5 kr. + 40 kr. 
årligt for vognvask. 

1956, 20. januar:
Indvarsling til generalforsamling sker nu gennem Farsø Avis (har hidtil fundet sted ved bud med skriftlig 
meddelelse til hver interessent. jf. vedtægtens § 5.
Ringforbindelse fra Østergade til Tulipanvej foretages (for ringe vandtryk Østergade) 

1956, 26. januar:
Generalforsamling (en meget udførlig beretning i ”jeg” form og tiltale ”DE”). Da sommeren har været 
meget varm, har vandforbruget været meget stort, men pumperne har kunne klare forbruget, bortset fra 
Østergade, hvor der periodevis har været alt for lidt vand. Der har givet berettigede klager, som nu skulle 
være afhjulpet ved ringforbindelsen. En vandprøve viste, at vandet fra pumperne ved vandtårnet var 
stærkt forurenede. Det viste sig, at vandet i brønden kan løbe ned i borerøret. Dette blev derefter forlæn-
get med 2 meter (foroven) 

1957. 7. maj:
Afgiften for kommunens lægebolig afregnes efter ejendomsværdi 80.000 kr. 

1958, 28. januar:
Der er indkommet to ansøgninger til stillingen som vandværkspasser (pumperne) Laurits Pedersen. Sta-
dion Allé antages til løn 100 kr. pr. måned + 6½ % i feriegodtgørelse. 1 måneds opsigelse til begge sider.
Regnskabet omlægges så interessenterne opføres i gadeorden og efter gadenumre. Formanden og kas-
sereren skal udføre omlægningen mod betaling. 



1958, 30. januar:
Generalforsamling (med nyvalg).
Bestyrelsen konstituerede sig med Lilholt som formand, Dalsgaard Jensen som næstformand, Oluf Niel-
sen kasserer, tillige Langkjær (A. Chr. Eriksen ønskede at udtræde). 

1958, 24. juni:
Fiskehandler Stensgaard skal betale 50 kr. årlig for vand til sit fiskebassin i forretning. Renseriejer Morten-
sen, Nørregade skal påmontere vandur til renseriet, på egen bekostning. 

1959, 1. februar:
Kredslægen anmodes om at udtage vandprøver til laboratorieundersøgelse, da især vand i Sønderbyen 
er ildelugtende og smager dårligt. 

1959, 3. februar:
Generalforsamling.
Nu er der i alt 348 interessenter. Aage Bak indvælges i stedet for Dalsgaard Jensen. Fra salen blev kriti-
seret, at vandafgiften ikke opkrævedes til tiden (i rette kvartal) og der blev henstillet til bestyrelsen at 
bringe dette forhold i orden.
Lilholt, formand, N. Langkjær næstformand, Samsø Jørgensen kasserer. 

1959, 3. marts:
Oluf Nielsen afleverer regnskabet til Samsø Jørgensen. 

1959, 12. marts:
K:F:U:M: spejderne ved fiskehandler Stensgaard indtræder som interessent med et hus på Ravnhøjvej.
Det undersøges, hvor et nyt pumpehus med boring bedst kan placeres.

1959, 29. november:
Der søges om vandindvindingsret med henblik på udvidelse af vandværkets kapacitet. Ansøgningen 
lyder på 1 million m3 årlig. 

1960, 29. januar:
Der agtes købt grund på Tulipanvej til en ny pumpestation. Prisen for første hane forhøjes fra 10 til 25 kr. 
årlig. Forslag om at gå bort fra ejendomsværdien som beregnsninggrundlag for vandafregningerne, Uffe 
Søgaard, sparrekassefuldmægtig, antages som kasserer uden for bestyrelsen. 

1960, 18. februar:
Der erhverves et mindre areal på Bøgevej til ny pumpestation, købt af Grethe Jensen (gartnerforretning), 
pris 6 kr. pr. kvadratalen. (arealet blev i skøde 6x8 meter = 48 m2)
Kredslægen godkender forholdene omkring arealet. Der indhentes tilbud på galvaniserede rør såvel som 
plasticrør (P.V.C.) 

1960, 24. marts:
Boringen på Bøgevej har foreløbig nået en dybde på 102 meter. Vandspejlet 14 meters dybde, ydelse 12 
m3/timen. Landvæsenskommissionen besigtiger vandværkets boringer i anledning af den indsendte 
ansøgning om vandindvindingsret. 

1960, 30. august:
Grethe Jensen udbetales 730 kr. for det afståede areal. Pumpe fra Bjerringbro med motor koster 6.505 kr., 
pumpehus ca. 3.000 kr. Østergades ringforbindelse med Tulipanvej er fjernet og ledningen på Tulipanvej 
forsyner herefter kun denne gade, mens Østergade og Nygade er ringforbundne med den nye 90 mm 



PVC- rørledning ad Bøgevej. Farsø Kommune har fået ført en ledning frem til Dyrskuepladsen (senere 
Gråbølle). Tilbudet fra Bjerringbro Pumpefabrik på en ny pumpe til vandtårnet. Pumpen kan yde 9 m3/ 
timen, forsynet med en 4 HK- motor til vekselstrøm. Pris: 6.135 kr.
Landvæsenskommissionen har afsagt kendelse vedr. vandvindingsretten. Vandværket har fået tilladelse 
til at oppumpe indtil 225.000 m3 årlig.  

1961, 7. februar:
En del grundejere på Svoldrupvejen har meldt sig som interessenter. De skal nedlægge en ny ledning for 
egen regning fra Arthur Hansens hus, men vandværket skal have ret til senere at overtage denne ledning.

1961, 16. februar:
Kassereren, Uffe Søgaard, der var valgt uden for bestyrelsen, frasiger sig hvervet p.g.a. af manglende tid.
Generalforsamling.
Sidste års vedtagelse om havevanding var gået godt. Formanden ville dog præcisere, at det var nødven-
digt, at interessenterne overholdt betingelserne kun at vande hver anden dag (den dag, man havde ret til 
det - ulige numre, ulige dage o.s.v.)
Overgangen til vekselstrøm ville  påføre vandværket ekstra udgifter i det kommende år (En jævnstrøms-
pumpe var ca. 1.000 kr. dyrere end en vekselstrømspumpe). Bøgevej pumpe + boring + hus og hovedled-
ning havde kostet i alt: 34.940 kr.
Konstituering: Lilholt som formand, Marinus Skov som næstformand, N. Langkjær som kasserer, Aage Bak 
som opkræver og Hilmar Larsen som sekretær.

1962, 25. oktober:
Det nye sygehus ønsker en 3” ledning fra Nørregade ad den nye vej (Højgaardsvej) forbi det projekterede 
sygehus. Bestyrelsen vedtager at nedlægge en 125 mm PVC- ledning fra vandtårnet til Nørregades vestsi-
de (26 meter) i forbindelse med en regulering af Holmevej.  

1962, 25. januar:
Generalforsamling.
Der er lagt en 3” PVC- ledning fra Nørregade ad Søvej til Fredbjergvej. Der er nu monteret vekselstrøm-
spumpe ved vandtårnet (10.572 kr.). Vandværket har fået en henvendelse fra Aalborg Amt i forbindelse 
med det nye sygehusbyggeri om sikring af sygehusets forbrug af vand (Derfor nedlægges de ovenfor 
omtalte ledninger Holmevej/Højgaardsvej). Der er fra Andelsmejeriet Fælleslykke rettet henvendelse om 
køb af vand. Dette overvejes foreløbig.

1962, 28. august:
Det vedtages at udskifte pumperne ved henholdsvis El-værket og Zonen (Stationspladsen) med veksel-
strømsmotorer (nye pumper?) Poul og Kresten Nielsen, Brixvej, får lov til at opsætte en antenne på vand-
tårnet. Det tages dog forbehold overfor en kommende opsætning af et vartegn for Farsø By.
Da Farsø Elektricitetsværks bygninger agtes solgt (efter byens overgang til vekselstrøm), skal der træffes 
en aftale vedr. vandværkets pumpehus med indhold på el-værkets grund. Arealet overdrages vederlags-
frit til Farsø Vandværk med ca. 1½ meter omkring dette + vejret langs skellet til Aage Sørensens grund, 4 
meters bredde. Vandværket skal betale omkostningerne vedr. udstykning samt skøde. 

1963, 7. februar:
Generalforsamling.
Strandby - Farsø kommune er tilgået med 31 interessenter (grundene i Mosevangskvarteret). Indskud 
betales af kommunen. Nu i alt 434 interessenter. Pumpen ved Zonen, der bruges til nat-forsyning, giver 
mere vand end antaget (op til 18 m3) så vandet er løbet over ved vandtårnet, da pumpepasseren ikke har 
været omhyggelig nok. Der er blevet skabt en isbarriere ned gennem haverne ved Skovbakke Allé. 
1963, 24. maj:



Der sendes en protestskrivelse til Standby – Farsø kommune, da denne har ladet udføre ledningsarbejdet 
af ikke- autoriserede vandmestre. Et brud på hovedledningen på Stationsvej viser sig at være opstået ved 
elektrisk optøning af galvaniserede vandrør. Ledningen var faktisk smeltet bort. 

1963, 12. september: 
Ved den kommende generalforsamling vil man foreslå, at vandværket fremover afholder alle udgifter ved 
etablering af ledninger, afsluttende ved stophanerne ved interessenternes grund. Indskud foreslås derfor 
forhøjet fra nu 50 kr. til fremtidig 300 kr. 

1964, 13. februar:
Generalforsamling.
Bestyrelsens forslag om forhøjelse af indskud (vedtægtens § 17) vedtaget. Sygehuset har klaget over, at 
der i vandet er meget fint sand, hvilket har generet Røntgenafdelingen (billederne). En prøve har vist, at 
det stammer fra boringen ved vandtårnet, så der måtte indsættes et filter.
Overgangen til vekselstrøm har vist sig at give en besparelse. Vandværket tilbyder derfor at overtage be-
talingen af strøm til vartegnet på vandtårnets top, Stjernen (tilbuddet gælder ikke evt. vedligeholdelse).
Da der nu ikke mere kan flages fra vandtårnets top, fik formanden lov til at købe flaget for 100 kr.
 
1965, 20. februar:
Der træffes særaftaler vedr. minkfarme. De skal betale 25 kr. årlig for en farm op til 199 avlsdyr, derefter 
50 kr. pr. år. 

1965, 17. februar:
En klage over lugt fra vand (fra varmtvandshane) medfører, at Sundhedskommissionen pålægger landbe-
tjenten at udtage vandprøver fra samtlige vandværker i kommuner til undersøgelse. 

1965, 13. april:
Der nedlægges en afløbsledning fra vandtårnet til kloakledningerne så man fremtidig kan undgå at over-
løbsvandet fra vandtårnet render ned i Skovbakkeanlægget. 

1965, 27. april:
En af vandmestrene fastholder, at der er udsendt cirkulære fra Indenrigsministeriet med forbud mod, at 
bestyrelsesmedlemmerne i boligforeninger, vandværker og lignende deltager i licitation vedr. arbejde 
for den pågældende forening. Man kan ikke sidde i en foreningsbestyrelse og bevilge arbejde til sig selv, 
og/eller  kontrollere sig selv. En licitation vedr. vandledning til ny vej øst for Rugskellet udsættes af den 
grund indtil problemet er undersøgt. Formanden undersøger hos kommunen og Indenrigsministeriet 
vedr. omtalt cirkulære. Begge steder kender man intet til et sådant cirkulære. Bestyrelsen meddeler her-
efter klageren (Blikkenslagerfirma S.H. Andersen), at man ikke kan godkende deres protest og vil firmaet 
afgive tilbud på det udliciterede arbejde, må et tilbud være fremme hos bestyrelsen samme aften (d. 28. 
april- 1965). Der fremkom intet tilbud fra det pågældende firma. 

1966, 13. januar:
Forlængelsen af ledningen fra Østergade mod syd er nu ført under banen (forbi Th. Eriksens ejendom). 
Der er udført ledning til læge Møllers nye hus på hjørnet af Højgårdsvej og en nordgående vej (senere 
Postbakken) 

1966, 9. februar:
Generalforsamling.
Vandværket har nu passeret 500 interessenter. Fra Skolegade er der ad Jens Baksvejs foreløbig til Inge-
mann Jacobsens hus (sydenden af Jens Baksvej) nedlagt en 3” ledning med henblik på videreførelse over 
Rudolf Vestergaards mark til den kommende udstykning der.



Efter, at den nye sygehusbygning er taget i brug, har der fra sygehuset været klager over en generen-
de lugt, specificeret fra det varme vand.. Sygehuset havde selv foretaget en undersøgelse og meddelte 
senere, at man havde fundet frem til årsagen. Det var et nyinstalleret apparat, der gav lugtgenerne. En 
forhøjelse af indskud fra 300 til 400 kr. vedtaget.

1966, 25. august:
Der lægges en 2” ledning ad Svoldrupvej til Ebbesøs´s nye cementstøberi og Havemoses fabrik. Det ved-
tages at etablere en ny pumpestation i det nye industrikvarter med en 6” boring, og der rettes henven-
delse til kommunen om et passende areal hertil. 

1967, 20 .februar:
Generalforsamling.
En regning fremsendt af elektriker Aage Sørensen på reparation af Stjernen på vandtårnets top (byens 
vartegn) bliver afvist, da vandværket kun har tilbudt at betale strømforbruget, men netop ikke diverse 
reparationer. Man har dog betalt en skærm over Stjernen, så fuglene forhindredes i at sidde på selve 
neonrørene. 

1967, 18. maj:
Der optages lån, stort 50.000 kr. til det omfattende ledningsarbejde på Rudolf Vestergaards jord (Bakkegården). 

1967, 14. juni:
Silhorko lover at påbegynde opstilling af rensnings- og iltningsanlæg ved pumpestationerne. De fire nu 
indkøbte anlæg med kompressorer koster 30.900 kr. opstillet.
Der føres forhandling med Mejeriet om at overtage det overskydende vand fra mejeriets boring og even-
tuelt føre en ledning enten mod øst til Bækkevej og Svoldrupvej, eller mod vest under Søndergade og 
ad Lago Tarvej til ledningerne på Rud Vestergaards mark. Forhandlingerne blev dog senere afbrudt, da 
mejeriets pris for overskydende vand bl.a. fandtes helt urimelig høj. 

1968, 22. februar: 
Generalforsamling.
Forslag om at forhøje prisen for første klasses hane fra 25 kr. til 35 kr. og tilslutningsafgiften fra 400 kr. 
til 600 kr. I forbindelsen med etableringen af rensningsanlæggene  var der foretaget en udskylning af 
ledningsnettet ved hjælp af kompressorer og det var chokerende at se hvor meget rust og snavs, der ved 
den lejlighed kom ud af rørene. Den ilde lugt fra vandet var nu forsvundet og afsætning af rust og slam i 
håndvaske og badekar er betydelig forringet og vil forhåbentlig helt ophøre.
Da forhandlingerne med Fælleslykke Andelsmejeri nu er afbrudt (om overtagelse af mejeriets overflødi-
ge vand fra deres ”rige” boring, man havde bl.a. tilbudt en engangsafgift på 10.000 kr.) undersøger man 
muligheden for en ny boring.
Det på generalforsamlingen stillede forslag om afgiftsforhøjelser kunne p.g.a. af bestemmelserne i ”Lov 
om Pris og avance af 21/11- 1967” ikke føres ud i livet nu. Der søgtes dispensation herom, men denne 
blev afslået af Monopoltilsynet. (De føhøjede afgifter blev sat i kraft fra 1. januar 1969). 

1968:
Ved opsætning af et nyt vartegn, en stjerne, på vandtårnet, havde håndværkerne uden videre boret bolte 
gennem taget. Bestyrelsen vil nu undersøge, om der kan trænge regnvand ned i beholderen og derefter 
rette henvendelse til den pågældende håndværksmester. 

1969, 9. januar:
Farsø Brugsforening har anskaffet en køledisk, som er stærkt vandforbrugende. Der skal afregnes med 25 
øre pr. m3. Farsø Hallen slipper ikke for at betale tilslutningsafgift (600 kr.), men man vil fremover levere 
vand uden beregning. 



1969, 19. januar:
Vandværkspasseren har tilsyneladende helt tabt interessen for sit job. To el-motorer er brændt sammen 
og anlægget frosset. Man enes om at afskedige ham pr. 1. juni 1969.
Generalforsamling,
hvor formanden bl.a. omtaler det store lednings- og jordarbejde i forbindelse med fremførelse af lednin-
ger til sygehuset, børnehave og lægeboliger ved Højgaardsvej. 

1970, 29. januar:
Kommuneingeniøren anmodes om at udarbejde et nyt bykort med vandledningerne indtegnede. 

1970, 19. februar:
Generalforsamling.
Der har været en usædvanlig stor tilgang af nye interessenter, så antallet er nu 627 (det nye Digterkvarter 
på Rudolf Vestergaards jord er blevet tilsluttet). Tilslutningen af sygehuset er nu gjort endelig færdig ved 
en stor rørledning ned omkrig sygehusbygningen. Sygehuset har selv bekostet arbejdet udført. Regnska-
bet balancerer med 290.000 kr., vandværkets værdi sættes efter 5 % nedskrivning til 263.850 kr. I stedet 
for Hilmar Larsen indvælges kommuneingeniør Jensen. 

1970, 25. juni:
Der er købt en grund ved K.F.U.M. Spejdernes hus på Ravnehøjvej. Kredslæge Springborg har godkendt 
stedet til en ny boring. Ledningen fra Højgårdsvej føres frem over Højgårdens tidligere marker til det nye 
kvarter (fuglekvarteret). Der nedlægges ledning fra Jeppe Åkjærsvej til Sportspladsen (på kommunens 
regning). 

1970, august:
Den nye boring er 60 meter dyb. Den prøvepumpes og giver 36 m3 vand/timen, senere 40 m3. der bestil-
les pumpe hos Grundfos i Bjerringbro og hos Silhorko trykfilter og kompressor. 

1970, 9. september:
C.M. Lundsgård har lavet et svømmebassin ved sit hus. Han skal betale 50 kr. årligt ekstra i vand. 

1970, 16. september:
Der søges om vandindvindingsret for den nye boring ved Vestervang ved industrikvarteret (nabo til 
K.F.U.M. spejdernes hus). Grunden er købt af kommunen for 2.000 kr., matr. 18-u Farsø by +sogn. 

1971: 
Interessenterne skal fremtidig indbetale vandafgiften i byens pengeinstitutter. Industrigrunde skal frem-
tidig betale 1.200 kr. i tilslutningsafgift. Der er nu 682 interessenter. Ved det nye pumpehus er der opført 
et skur til vandværkets lager af de forskellige rørdimensioner. 

1972, 20. januar:
I anledning af en kommende bebyggelse på Skovbakken med Karrelejligheder, vedtages, at der skal 
betales 300 kr. pr. lejlighed i indskud. Dette gælder også rækkehusbyggeri. Farsø Sygehus skal betale 
vand efter vandmåler med 40 øre pr. m3. dette gælder også Plejehjemmet Højgården, der kobles på sy-
gehusets ledning. De bruger ca. 80 m3 pr. døgn. Der er etableret en ledningsudvidelse på Holmevej med 
henblik på tilslutning af den nye Falck- zonen station. 

1972, 24. februar:
Pumpen i den nye boring ved industrikvarteret giver mere vand (40 m3/timen) end rørene kan tage og 
er derfor droslet ned til kun at yde 30 m3/timen, men når den påtænkte ringforbindelse er etableret, skal 
den op på fuld ydelse igen.



Bestyrelsen består nu af: Lilholt (formand), N. Langkjær (næstformand), Aage Bak (kasserer), Stenshøj 
Jensen, Richard Fisker. 

1972, 20. marts:
Der nedlægges en stor ledning fra Johan Skjoldborgsvej til vejen ved Lassen Bystrups gård, som første 
trin af en større omlægning af nye anlæg. 

1972, 10. april:
Vandværket har opsat et hegn om den nye pumpestation. Det er imidlertid opsat ulovligt, da der skal 
være en vej af bredde 7,53 meter. Bestyrelsen mener at have handlet i god tro, da man har fået forkert 
oplysning fra kommunen (før kort var udfærdiget og skøde skrevet. Der blev dengang oplyst, at vejen var 
nedlagt). Man tilbyder at trække hegnet 6 meter tilbage fra spejderhusets vestlige skel. 

1972, 12. juni:
Landinspektøren har svaret vedr. vejen, at han må fastholde den omtalte vejbredde af hensyn til spejder-
huset skøde. Bestyrelsen fastholder sit tilbud om de 6 meter og vil rette henvendelse til kommunen om 
at nedlægge vejen i medfør af Vejbestyrelsesloven af 1957. 

1972, 7. august:
Landvæsenskommissions møde ved pumpehuset. Langkjær mødte for vandværket. Vandværket får tilla-
delse til udover de allerede i sin tid bevilgede 225.000 m3 at indvinde yderligere 125.000 m3 årligt. Der 
vil dog eventuelt blive fremsat krav om, at pumpestationen på baneterrænet skal indhegnes. En oiletank 
er, i sin tid nedlagt af Zonen, skal fjenes, og der rettes henvendelse herom til B.P. Olieselskabet. 

1972, 7. august:
Der fremføres ledning til arealet ved den gamle, nedrevne præstegård. Brugsforeiningen agter at bygge 
øst herfor, men vand hertil føres frem fra Østergade tilslutningen. Tilslutningsafgiften er 2.400 kr. 

1972, 18. september:
Kommunalbestyrelsen andrager vandværket om at føre vand frem til den nyetablerede Dyrskueplads 
ved Svingelbjergvejen.
  
1972, 7. december:
Vandværket flytter hegnet om pumpestationen (Vestervang), men tager ikke bekostning af vejnes etab-
lering. Dette afholdes af kommunen.
Tilslutningsafgiften til Plejehjemmet sættes til 7.000 kr. og til Dyrskuepladsen ved Svingelbjergvejen til 
2.400 kr. 

1973, 2 februar:
Generalforsamling.
Der er nu 868 interessenter, der dog ikke alle endnu forbruger (ubebyggede, nyudstykkede grunde). 
Regnskabet balancerer med den halve million. Langkjær ønsker ikke genvalgt. Nyvalgt blev Chresten 
Havemose. Bestyrelsen supplerer sig med C. Lilholt (formand), Stenshøj Jensen (næstformand), Aage Bak 
(kasserer) og tillige R. Fisker og Chresten Havemose.
Der indkøbes en regnemaskine til kassererens brug (885 kr. + moms). 

1973, 22. august:
I anledning af salg i større omfang af industrigrunde, vedtages det, at der for grunde skal betales 1.000 kr. 
for de første 5.000 m2 og 200 kr. for hver følgende påbegyndt 5.000 m2 i tilslutningsafgift. 



1973, 19. december:
Fandrup Vandværk forespørger om Farsø Vandværk eventuelt kan levere vand til Fandrup. Man svarer nej, 
da Farsø selv kan komme i den situation, at man kommer til at mangle vand. 

1974, 17. januar:
Der er opsat vandmålere på Farsø Sygehus afdeling B og C. Der vil herefter fra 1. januar 1974 blive betalt 
efter forbrug 40 øre pr. m3. 

1974, 20. februar:
Generalforsamling.
Der er nu 988 interessenter. Da der kan ventes store prisforhøjelser på rør m.v., har vandværket hjemkøbt 
1.000 meter 50 mm, 1000 meter 90 mm, 1000 meter 160 mm rør, samt diverse muffer, bøjninger, stopha-
ner m.m. 

1974, 5. juni:
Tilslutningsafgiften forhøjes med øjeblikkelig virkning således: Parcelhusgrunde fra 600 til 900 kr., indu-
strigrunde fra 1.000 kr. til 1.500 kr. for de første 5.000 m2, 300 kr. for de følgende påbegyndte 5.000 m2, 
havevanding indskrænkes til tidsrummet 19- 24 og såleds at datoerne lige og ulige numre skal overholdes. 

1974, 25. oktober:
Der etableres tilslutning til Andelsbankens nybygning. Indskud 3.000 kr. Fjernvarmeværket skal betale 
indskud 1.500 kr. for satelitstation ved Fredbjergvej.
En kommende svømmehal skal ikke betale indskud, og der skal ikke betales for vandforbrug, men hallen 
skal selv betale for etableringen og tilslutning. 

1974, 9. december:
Afgifterne forhøjes til fremtidig; I klasses hane 60 kr. årlig, II klasses 20 kr. årlig, III klasses 10 kr. årlig. Ku-
bikmeterprisen forhøjes til 70 øre pr. m3.
Der optages en kassekredit på 100.000 kr. (styrkelse af kassebeholdningen). Der har været klaget over 
olielugt i vandet. En ekspert tilkaldes. 
1975, 20. februar:
Centralen (Jydsk Telefon, Nørregade) nedrives og ledningerne føres frem til Nørregade her.
Et af kommunens foreslået regulativ vedtages. 

1975, 10. april:
En eventuel restaurering af vandtårnet er foreliggende og det undersøges, hvad det vil koste.
Da det kniber med bortledning af spildevand ved pumpehuset ved det gamle el-værk, agtes der indkøbt 
en FLYGT – eller DAF pumpe.

1975, 5. september:
Entreprenør Chr. Ågesen lægger rør til 25 grunde på Fandrupvej. Vandværket vil føre en ledning videre ad 
Fredbjergvej, formanden skal træffe aftale med kommunens tekniske udvalg herom. 

1976, 18. september:
Generalforsamling.
Der er nu 1058 interessenter. Vedr. den store ledning vest om byen, viser det sig nødvendigt med ekspro-
priation for at kunne lægge den over Lassen Bystrups jord. Lykkes det ikke at etablere denne ledning i 
løbet af foråret, må forbud mod havevanding imødeses.
I protokollen findes under generalforsamlingen regnskabstal (gælder også de følgende generalforsam-
linger). 



1976, 6. maj:
Entreprenør Ovesen skal lægge nyt dække på vandtårnet, anslået ca. 45.000 kr. (se 19. april 1977, det 
endte med at hullet i stedet blev fyldt op året efter).
Der skal afholdes taksationsforretning 20. maj 1976 vedr. Fredbjergvejens regulering. Det forventes at 
arbejdet med den store ledning kan påbegyndes umiddelbart derefter. Vandingsforbud i haverne, dog 
vanding tilladt for lige numre på lige datoer og omvendt, men kun i tidsrummet 19-24. 

1976, 8. september:
Anders Nielsen slutter som vandværkspasser. Charles Wirenfeldt overtager stillingen.
Vandmangel i Krogården og ved Ejner Nielsen, søges løst ved at lægge en ledning bag Brugsen fra 
Ovesens plads, over til Rugskellet (udførtes første året efter). 

1977, 25. februar:
Vanduret ved det gamle elektricitetsværk udskiftet. Nyt vandur indlagt i pumpehuset på Industrivej. Nye 
vedtægter udarbjedet og vedtaget. Regulativ for vandmestre og regulativ trykkes, samt vedtægter.
Vandurene udviste ved årets begyndelse: Tårnet 16.578 m3, Bøgevej 876.648 m3, parkeringspladsen 
112.860 m3, Industrikvarteret 952.475 m3. Ved det gamle elektricitetsværk er måling først påbegyndt i 
januar måned. 

1977, 22. februar:
Generalforsamling.
Der er problemer ved Søndergade stophanen, som efter gammelt kort skulle lukke for vandtilførsel, har 
vist sig virkningsløs, fx ud for Johs. V. Jensensvej. Forbindelsen ad Fredbjergvej op til børnehaven på Høj-
gårdsvej er nu ført helt igennem med 160 mm ledning.
Aage Bak afgår fra bestyrelsen, har været i bestyrelsen siden 1959. nyvalgt er Søren Jensen. Richard Fisker 
overtager kassererposten efter Aage Bak. 

1977, 19. april:
I stedet for at lægge nyt dæk ved vandtårnet (beholderen) vedtages det at fylde den op i stedet (se 6. maj 
1976) med sand.
Der indkøbes materiale til en forstærkerstation samt Grundfos pumper, 2 styk + hydrofor. Forstærkerstati-
onen skal etableres ved børnehaven eller på Grundejerforeningens areal, der blev børnehavens grund. 

1977, 2. november:
Der bevilges fritagelse for vandafgift til Beate Brahes tropshus på Lago Tarvej, men der skal betales tilslut-
ningsafgift. Tilslutningsafgift for det nye posthus betales af kommunen, der ligeledes betaler for et stik til 
skolen. 

1977, 23. november:
Tilbud fra Jydsk Telefon på en automatisk trykstyring på 3 pumpestationer. Det modtages. Den overflødi-
ge urstyring flyttes derpå til pumpen ved parkeringspladsen (gammel stationsareal). 

1978, 21. marts:
Generalforsamling.
Næstformanden aflægger beretning, da formanden (C. Lilholt) er sygemeldt. Den automatiske trykstyrer 
på 3 pumpestationer med niveauautomatik i tårnet på Holmevej, er nu etableret. Pumperne igangsæt-
tes ved manglende vandstand i vandtårnet. Tilslutningsafgiften for et parcelhus forhøjes til 1.000 kr., en 
industrigrund til 1.600 kr. for de første 5.000 m2 og 300 kr. for de efterfølgende, påbegyndt 1.000 m2. 
kommunebestyrelsen har godkendt taksterne. 



1978, 26. maj:
Bestyrelsesmøde.
Som suppleant for C. Lilholt, der er afgået med døden, indtræder Hilbert Poulsen. Bestyrelsen konstitu-
erer sig med K.B. Stenshøj Jensen som formand, Richard Fisker som kasserer, Søren Jensen som næstfor-
mand. Der tegnes brandforsikring for vandværket på Industrivej og trykforstærkeren ved børnehaven. 

1978, 7. juli:
Brøndborer kontaktet vedr. kapaciteten på boringerne, i sær i Industrikvarteret og tårnet. Eventuelt må 
der udføres en helt ny boring. Der blev senere fortaget en helt ny boring nord for vandtårnet, dybde 100 
meter, udgifter ca. 55.000 kr. + moms. 

1979, 19. januar:
Formanden er sygemeldt. Det vedtages at søge byggetilladelse til en ny pumpestation, anslået til ca. 
300.000 kr. 

1979, 20. februar:
Generalforsamling.
I formandens fravær aflægger næstformanden beretning. Nu er der 1119 interessenter. Det vedtages, 
at regnskabet fremtidig skal omdeles i fotokopi ved generalforsamlingerne. Forhøjelse af såvel I klasses 
hane som tilslutningsafgift vedtaget. 

1979, 24. februar:
Søren Jensen valgt som formand, Richard Fisker som kasserer, Chresten Havemose som næstformand. 

1979, 29. juni:
Den nye pumpestation er taget i brug. Pris 430.000 kr. + moms, så prisen var lidt større end anslået.

1979, 31. august:
Kommunen orienterer om udstykning af nyt boligområde syd for Nybovej, i alt 44 grunde. Vandværkets 
tilslutningspris vil være 1.800 kr. + moms pr. grund + udgifterne til hovedforsyningsledning. Prisen for 
denne vil senere blive meddelt.. 

1979, 10. september:
Planerne om fremføring af forsyningledning til det nye område er vedtaget. Kommunen anmodes om at 
godkende en forhøjelse af tilslutningsafgiften for parcelhuse til 4.500 kr. og industrigrunde til 6.000 kr. 

1980, 18. januar:
Den tidligere centralbygning ved Th. Eriksens udmunding i Nørregade er fjernet, vejens udmunding skal 
omlægges og vandledning fra Th. Eriksensvej føres over til Stationsvej. 

1980, 4. februar:
Generalforsamling.
Gunnar Dahl indtræder i bestyrelsen i Stenshøj Jensens plads. Et forslag om, at vandværket bekoster 
belysningen på vandtårnet (vartegnet) istandsat, blev forkastet.  

1980, 16. februar:
Bestyrelsesmøde afholdes på Rold Storkro i anledning af vandværkets 75 års dag. Der var forinden ned-
lagt kranse på tidligere formænds grave: Chr. Sørensen, Peter Jensen, C. Lilholt. Niels Langkjær, der nu er 
på plejehjem, fik et erindringbæger. Søren Jensen blev valgt til formand, Cresten Havemose som næstfor-
mand, Richard Fisker som kasserer. 



1980, 14. maj:
Skrænten ved vandtårnet beplantes, ligesom skellet til Traktorkompagniet tilplantes. Ny trapppe udføres 
på nordsiden op på jordvolden til tårnet. 

1980, 13. august:
Pumpestationen på Industrivej automatiseres. Vandtårnet rengøres. 

1980, 2. oktober:
Hygiejnisk Forvaltning, Aalborg, vil fremover et par gange årlig udtage vandprøver, den ene gang en 
udvidet prøve, jf. skrivelse fra Farsø Kommune. 

1980, 24. oktober:
Haste møde.
Stadsdyrlægen i Aalborg har konstateret, at vandet er forurenet i vandtårnet. Omgående rensning er 
nødvendig. Indtil rensning kan finde sted, lukkes pumpestationen. Rensning kan udføres 30.-31. oktober. 
Forureningen skyldes efter al sandsynlighed duemøg, der er trængt ned som følge af vedvarende regn-
vejr. Dækslerne vil blive forhøjet. 

1980, 4. november:
Ny prøve foretaget. Kvaliteten er nu i orden.

1981, 14. januar:
Formanden har i protokollen indført en redegørelse for forureningen af pumpestationen ved Skolegade 
og omtale mangler ved de øvrige pumpestationer. 

1981, 16. februar:
Generalforsamling.
Bestyrelsen får bemyndigelse til at yde et tilskud på indtil 15.000 kr. til istandsættelse af vartegnet på 
vandværkets top.
Der er nu nedlagt en 160 mm ledning øst om byen fra Industrivej og frem til Th. Eriksensvej, i alt ca. 2 km 
ledning. De resterende ca. 850 meter frem til Skovbrynet udføres snarest, hvorefter forsyningledningen 
har forbindelse fra pumpestationerne på Industrivej og Holmevej. Vandværket har derefter ringforbindel-
se øst og vest om byen med 160 mm ledning. Et forslag om, at vandværkets gamle protokoller fremover 
opbevares på Lokalhistorisk arkiv vedtages. 

1981, 22. maj:
DONG (dansk olie og naturgas) får tilladelse til etablere et vandstik umiddelbart bag fjernvarmeværket 
(matr. 5-a). 

1981, 23. oktober:
Farøs Boligselskab vil opføre 21 sammenbyggede huse på Skovbakke Allé. For 2 vandstik betales tilslut-
ningsafgift på 25.000 kr. Vandværket afholder omkostningerne ved at føre vand frem til grundene. Vand-
værkets regnskaber revideres fremover af en reg. revisor (Tg. Ørtoft). 

1982, 15. februar:
Generalforsamling.
Der har været et omfattende ledningsarbejde p.g.a. af kloakarbejde på Nørregade, Fredensvej m.v. 
Vandværkets formue er opgjort til godt 1 million kr., regnskabet udviser i år et midre underskud (p.g.a. af 
foretagne afskrivninger og ikke indgået betaling vedr. nye ledninger).
Skolegade- pumpestationen er stadig lukket p.g.a. forurening. 



1982, 7. juni:
Det er blevet vedtaget at lukke Skolegade- pumpestationen og fjerne den. 

1982, 9. december:
Det er blevet vedtaget at udarbejde, med lønnet hjælp, et kort over vandværkets samtlige ledninger. 

1983, 10. januar:
Farsø Rideklub andrager om at få vand ført frem til rideklubbens hal på Svingelbjergvej. Klubben skal 
betale etableringsomkostningerne, dog max 2.500 kr.
Boring og pumpestation i Skolegade ved det gamle elektricitetsværk er nu fjernet (november 1982). 
Pumpestationen ved vandtårnet forøges med 25 m3 filter og pumpen forhøjes med 50-75 m3 vand/ pr. 
time. 

1983, 8. februar:
Generalforsamling.
Første sæson, hvor forbrugerne er opkrævet efter fast pris pr. hus og lejlighed. 

1983, juni måned:
Pumpestationen på Holmevej udvidet, ny pumpe og 25 HK el-motor installeret. 

1983, 9. august:
Farsø Kommune meddeler, at Kaj Jensen kun har betalt tilslutningsafgift for 1 grund/bolig, men der er 
opført tre boliger på 2 grunde. Han afkræves yderligere betaling.
Der er monteret tre vandure i Farsø Hallen og forbruget frem til nytår vil blive opmålt, hvorefter der tages 
stilling til betaling for forbruget. Det har kostet 11.315 kr. at installere urene, et beløb, som hallen (even-
tuelt) betaler. 

1983, 17. oktober:
I forbindelse med nedlæggelse af fjernvarmerør i Nørregade fra Stationsvej til Søvej er det besluttet at 
udskifte gamle 5” støbjernsledninger (i vestsiden er de antagelig fra 1910, i østsiden er de fra 1924). Der 
blev nedlagt 63 mm i den vestlige side og nu placeret i fortovet. Interessenterne på østsiden viste sig at 
få vand fra vestsiden ved stik tværs over vejen. Der er lavet nye stik. Den gamle 5” ledning viste sig i øvrigt 
at være i udmærket stand. 

1984, 25. januar:
Farsø Hallen er tilskrevet om betaling af forbrugsafgifter fremover. Farsø Borgerforening anmoder om, at 
vandværket overtager vedligeholdelsen af vartegnet på vandtårnets top. Der svares, at vandværket har 
bekostet istandsættelse (nye reklamelys) og betaler strømforbruget, men man vil ikke fremover overtage 
vedligeholdelsen. Denne må påhvile Borgerforeningen, eventuelt kan Handelsstandsforening inddrages. 

1984, 13. februar:
Generalforsamling.
Af formandens beretning fremgår, at der nu er 1.300 forbrugere, der fordeler sig med: 13 landbrug, 230 
husstande i etageejendomme og lejeboliger, 4 spejderhuse, 96 erhvervsejendomme, 1 gartneri, 1 hotel, 
6 institutioner (sygehus, 3 plejehjem, 1skole) og Farsø Hallen, inkl. Svømmehal. Der er oppumpet 347.364 
m3 vand. Hver m3 har kostet 7,22 øre at oppumpe.
Pumpen ved vandtårnet er udskiftet med en ny og større, der kan klare 77 m3/timen. Gunnar Dahl blev 
valgt til kasserer. 

1984, 29. februar:
I forbindelse med kabelarbejde på Holmeven (H.E.F.) blev vedtaget at nedlægge en ny 160 mm vandled-



ning i Holmevejs sydlige side. Ringforbindelsen er herefter overalt med 160 mm ledning. 

1984, 21. juni:
Et lynnedslag har ødelagt el-motoren på Industrivej. Motoren gøres i stand efter aftale med forsikrings-
selskabet. Pumpen renoveres og bruges igen. 

1985, 9. marts:
Gennemgang af samtlige pumpestationer. Der vedtages en række reparations- og udbedringsarbejde. 

1985, 1. november:
Fra beboerne på Mølhøjvej, ca. 2 km syd for Farsø, foreligger der en ansøgning om at blive tilsluttet Farsø 
Vandværk. Andragendet er anbefalet af Farsø Kommune, da vandet i de respektive private boringer er 
af meget dårlig kvalitet. Der ønskes flere oplysninger i sagen og ansøgningen stilles i bero indtil videre. 
Vandværkets forsyningsområde skal i bekræftende fald udvides gennem kommunal tilladelse. 

1986, 7. februar:
Farsø Kommune har foreslået, at Vandværkets forsyningsområde  udvides betydeligt og fremsender i den 
anledning et kort, der udviser det udvidede område. Beboerne på Mølhøjvej har fået afslag fra Amtet om 
at oprette et privat vandværk derude, p.g.a. de geologiske forhold i undergrunden (der er bl.a. salthol-
digt vand). Man gennemgik vandforsyningloven. En klage til Amtet over kommunens udvidelse af forsy-
ningsområdet ville næppe give positivt resultat. Man enedes om at godtage den forelagte udvidelse af 
forsyningsområdet og overlader til ingeniør Rannes at udarbejde et projekt vedr. eventuelt leverance til 
Mølhøjområdet, herunder passageafgift for de beboere, der ikke i første omgang ville tilsluttes. Alle nye 
tilsluttede i det nye område skal afholde samtlige udgifter.vandværket skal ikke på noget tidspunkt stå i 
forskud med udgifterne. 

1986, 28. april:
Vandtårnet skal repareres. Betonstykker falder ned og jernkonstruktionen er visse steder synlig.
Projektet Mølhøjvej-Svoldrupvej-Svingelbjergvej er opgjort til ca. 1 million kr. Der er tillige forslag til 
fordeling af udgifterne (Landbrug - ikke-landbrug). Ledningerne er tænkt ført frem til 5 meter fra ejen-
dommenes nuværende vandforsyning. Udover etableringsomkostningerne skal hver enkelt interessent i 
området betale 2.500 kr. i tilslutningsafgift. Projektet er videresendt til Farsø Kommune til godkendelse. 

1986, 5. maj:
Der indkaldes til beboermøde for de implicerede i Møjhøj-projektet samt kommunale politikere og diver-
se embedsmænd. 

1986, 15. maj:
Protokollen indeholder et fyldigt referat fra beboermødet. Beboerne mente at installationen kunne gøres 
betydeligt billigere. Farsø Vandværk fastholdt sine betingelser. Der nedsættes et udvalg blandt beboerne 
til videre forhandling. 

1986, 21. maj:
Vandværkets bestyrelse har vedtaget at orientere Vandværksforeningen om sagen. En løsning kan even-
tuelt være, at beboerne i området danner sit eget vandværk (forsyningsværk) og selv foreslår nedlæg-
ning af forsyningsledningen, og derpå køber vand fra Farsø Vandværk.

1986, 7. august:
I forbindelse med fjernvarmearbejde fra Torvet til Søndergade 54 i vestsiden udskiftes vandledninger. 



Vandværket betaler i den anledning 20.000 kr. til Fjernvarmeværket til dækning af anpart i andel i sam-
menfaldende arbejde. (med renovering af fortov og kørebane).
Enighed om, at vandværkets og fjervarmeværkets bestyrelser fremover mindst en gang om året mødes 
for gensidig orientering om planlagte ledningsarbejde. 

1986, 13. september:
Renoveringen af vandtårnet bliver mere omfattende end først beregnet. En undersøgelse har vist, at det 
haster med at får arbejdet udført. Arbejdet iværksættes snarest. 

1986, 24. september:
Beboerne i Mølhøj-området har vedtaget ikke selv at oprette nogen vandforsyning, men ønsker en 
anden linieføring. Efter forhandling er det vedtaget, at Farsø Vandværk forsyner området samt, at der 
afholdes licitation. 

1986, 31. oktober:
Åbning af de ved licitation indkomne 12 tilbud, der nu gennemgås af ingeniør Rannes. Det laveste tilbud 
var på 638.225 kr. 

1986, 3. november:
Et tilbud afgivet af smeden i Nyrup på ovennævnte 638.225 kr. antages. Det næstlaveste tilbud løb på 
671.000 kr. 

1986, 17. december:
Vandtårnet tømmes for vand 5. juledag, 29. december, og Havemose etablerer et overløb. Ovesen starter 
5. januar på reparationen.
Der skulle være vand på Mølhøj-ledningen 22. december, men p.g.a. hård frost måtte dette udsættes 
nogle dage. 

1987, 15. januar:
Hovedgaden i Farsø skal omlægges, vejens profil ændres, og der skal bl.a. cyklestier i begge sider.         Der 
var enighed om, at vandværket skal lade ledningerne i gaden udskifte, hvor det er påkrævet og ikke alle-
rede sket.
Reparationerne på vandtårnet tegner dyrere end først antaget, det løber antagelig op i 400- 450.000 kr. 
En takstforhøjelse må gennemføres på den kommende generalforsamling. 

1988, 2. februar:
Generalforsamling.
Mølhøj er nu færdig. Har kostet 677.000 kr. De nye forbrugere betaler dette beløb + 2.500 kr. i indskud for 
hver interessent.
Der er udstykket 25 grunde vest for sportspladsen. Farsø Kommune, der foreslår udstykningen, skal 
afholde udgifterne. De nye grundejere skal i forbindelse med køb af grund aflægge 4.500 kr. til vandvær-
ket. På Nybovej-Valmuevej-Kløvervej er der tilsluttet omkring 30 boliger.
Vandtårnet er nu færdigrestaureret, omkost blev endnu større:563.000 kr.
I forbindelse med omlægningen af hovedgaden udskiftes vandledninger, og når dette arbejde er færdigt, 
antagelig ved året udgang, er der nye ledninger fra syd til nordende.
I forbindelse med opførelse af nyt rådhus på arealet ved Th. Eriksensvej har det været nødvendigt at 
sænke 160 ledningen af hensyn til terrænet. Vandværket havde ønsket en helt anden linieføring, men 
enighed kunne ikke opnås med kommunen. 

1988, 1.december:
Der tages beslutning om overgang til edb. Der indkøbes et Olivetti-anlæg, der kan udskrive regninger m.v. 



1989, 20. februar:
Generalforsamling. 

1989, 2. marts:
Bestyrelsesmøde.
Rådhuscentrets forretninger skal betale hver for sig, pris som for en lejlighed. 

1989, 18. august:
Lions klubben, der har erhvervet det såkaldte Johs. V. Jensens hus, Søndergade 48, andrager om fritagel-
se for vandafgift. Foreløbig bevilget.
Medlemskartoteket er nu overført til edb og skal efterkontrolleres. 

1990, 16. januar:
Richard Fisker er afgået ved døden 30. december 1989. der indkaldes ikke suppleant, da generalforsam-
lingen er nært forestående. 

1990, 31. januar:
Generalforsamling.
Formanden redegjorde for de omfattende udskiftninger i ledningsnettet i de seneste år og erklærede, at 
vandværkets forsyningsledninger nu alle er i fin stand. Agner Jacobsen valgtes til bestyrelsen i stedet for 
afdøde Richard Fisker. 

1990, 23. februar:
Farsø Skytteforening andrager om tilslutning til et nye klubhus på Svingelbjergvej, ledningsbidrag + 
tilslutningsafgift 2.500 kr.
Tilbud er fremsat vedr. påtænkte 7 lejligheder og 7 ungdomsboliger i ejendommen Søndergade 30.
I forbindelse med et vandingsanlæg på sportspladsen opstilles et vandur. Forbruget betales efter gæl-
dende takstblad. Der tages kontakt til F.U.I.K. (Farsø-Ullits Idrætklub) i den anledning.
Der afholdes ledningsmøde 26. februar 1990, indkaldt af Farsø Kommune vedr. detailkloakeringsprojekt 
af område Vestbyen-Staionsvej-Bakkegårdsvej m.v.
Et udvalg inden for vandværket bestyrelse skal gennemgå love og vedtægter og komme med forslag til 
revision.

Hvis du er interesseret i at se meget mere til protokollerne helt tilbage fra 1905, kan du finde dem på 
Lokalhistorisk arkiv. 


