Årsberetningen 2015
Året 2015 startede, hvor det foregående sluttede, nemlig i gravearbejdets tegn.
Entreprenør Gunnar Nielsen tordnede derudaf, vinteren havde været mild, så der kørtes på med
fuld kraft, og alt gik som det skulle. Udfordringerne kom først da man ramte Klostervej, som jo er en
gade med husene liggende i næsten ligeså mange niveauer som der er huse, nogle med sokkel
andre helt uden. Det skal da også lige siges at området omkring Brugsen, og det nye torv ved
Aakjærsvej, gav en del udfordringer, men som blev løst på rimelig vis.
På Klostervej gik arbejdet lidt i stå da det blev en udfordring at finde pladser til diverse P- båse, hvor
det viste sig at borgerne ikke ville have dem lige uden for deres vinduer.
Her kæmpede Niels en brav kamp til ære for vores nye Blomsterbutik, og fik vel det der må kaldes
en halv sejr, idet man fik etableret en enkel P - bås lige uden for Blomsterbutikken, og genboen
skråt overfor gik også med til at få en, så det var acceptabelt.
Grunden til at kommunen var varsomt med at etablerer P-båse, hvor folk ikke ville have dem, var at
de havde tabt en retssag angående P-båse anden steds i kommunen.
Udfordringerne fortsatte da man kom til kroen, hvor man på et tidspunkt var ved at etablerer fortov
og cykelsti i et niveau, som kunne have fået den effekt, at den første større regnskyl kunne
resulterer i at kroen druknede, også her måtte Niels kæmpe en hård kamp for at få det som han
gerne ville. Og det er blevet rigtigt pænt ved kroen.
Men alt i alt, ud over enkelte småfejl, så har vi fået en hovedgade der præsenterer sig pænt rent
visuelt, så kan det da godt være der er nogle ting der kunne være gjort anderledes, og noget der er
blevet lidt mere besværligt at passere, end det var før, men det har også noget med trafiksikkerhed
at gøre? Bl.a. er der op/nedkørsler ind/ud af Syrenvej og Birkevej, som ikke var der i den gamle
hovedgade, og det er der da borgerer der har kommenteret, at de ikke er helt tilfredse med?
Lidt problemer var der også med trappen kontra fortov ved Klostervej 23, men det blev også løst.
Der har også været borger der ikke er tilfredse med vejbumpene, da det menes de larmer, når
bilerne/lastbilerne passerer dem, og at der efterfølgende gasses meget op for at køre til næste
bump? Alternativet er at de bliver slettet?
men det er der en del borger der ikke vil være interesseret i. Så kommunen har valgt at de bliver.
Søndag den 9. august blev så dagen, som vi havde set frem til rigtig længe, dagen hvor det hele
skulle indvies, det blev en fantastisk dag med rigtig flot solskin og stille vejr, lige som vi havde
ønsket os, og et sted mellem 500 og 600 mennesker, deltog i løjerne, hvor der var alt lige fra den
officielle Indvielse med snoreklip, Skive Garden, motionsløb, veteranbiler, Cirkusfabrikken,
eftermiddags kaffe, grillmad, indvielse af byens egen gave til byen, nemlig en sten kreeret af
stenbonden Jakob Vestergård, samt musikalske indslag, og alt klappede som det skulle.
Lige bortset fra at få takket musikkerne Alvin & Henry, for deres indsats, som de i øvrigt gjorde helt
gratis, det beklager jeg meget, og den tager jeg på min kappe, det var simpelthen en forglemmelse,
både Hans Erik og jeg var taget hjem da de sluttede festen.
Men de fik begge en undskyldning og en pæn kurv dagen efter.
Først i september blev vi spurgt af Harald Kirketerp Møller og Birger Schutte, om Breum 2020 ville
være med til at indkalde til et møde der skulle informerer borger i Breum og omegn om et muligt
vindmølleprojekt lige Nordøst for Breum, da de havde hørt at vi var gode til at få folk til vores
møder? Det sagde vi ja til, og indvilgede i at være behjælpelige med uddelingen af programmer,
sætte stole op i salen, og afleverer en annonce til Salling Avisen, og så ellers sætte mødet i gang
på aftenen, det var faktisk det eneste vi skulle gøre.
Det blev tilsyneladene godt og grundigt misforstået af et par stykker af Breums borger, som om vi
"Breum 2020" var medspiller til at ville have sat 7 kæmpe vindmøller op lige uden for byen, hvor
skriverier på bl.a. facebook nærmest hængte både Hans Erik og jeg ud som et par forrædere.
Det kunne måske godt se ud som om Breum 2020 var med, da vores logo med stor grøn skrift stod
på forsiden af programmet, og var noget af det første der faldt i øjnene?
Så ja det kunne måske være undgået, men jeg tror, og håber vi fik reddet trådene ud.

Nu var tiden så kommet til at vi skulle i gang med et par af de andre tiltag der er med i by
forskønnelses projektet.
Da vi i oktober fik meddelelsen om at vores tovholder i projektet "Breum før det går galt".
Arkitekt ved Skive kommune Jens Eskildsen valgte at stoppe på arbejdsmarkedet, for at gå på
pension. Det var vi rigtig kede af at høre, dels fordi det vil være et kæmpe tab ikke at have Jens
Eskildsen med som tovholder (manden som vidste alt inden for by projekter), og så fordi vi nu
endelig skulle til noget af det, de andre arbejdsgrupper havde arbejdet med (bl.a. skulle vi i
november, have været på en besigtigelses tur, for at se legepladser og BMX baner) det gjorde så at
vores projekter nærmest gik helt i stå, kommunen kunne ikke udpege en anden til jobbet her hos os,
før januar i det nye år 2016, det trak endnu længere ud, så vi kontaktede kommunen, både gennem
Jens Peder, og direkte, for nu var vores tålmodighed ved at slippe op, og hvis vores arbejdsgrupper
ikke skulle miste gnisten? ja så skulle der snart til at ske noget.
Den 25.2. blev vi indkaldt til møde hos kommunen, et møde som vi havde bedt om at få, da vi som
sagt var ved at blive lidt utålmodige med hensyn til de øvrige projekter i Breum, efter Jens
Eskildsens exit. Her fik vi tildelt arkitekt Camilla Bang, som tovholder på de næste projekter, som vi
går i gang med allerede her først på foråret. Nemlig området mellem hallen og skolen samt området
omkring Kulturcenter Østsalling. Der er bl.a. arrangeret en besigtigelses tur her i foråret, nærmere
betegnet på lørdag den 9. april, rundt til diverse anlæg for at se på nogle af de ting man ønsker sig i
Breum. Men ellers kan nævnes at den bynære skov ved Duevænget så småt er gået i gang, der er
bl.a. gravet ud til søen, der venter vi kun på at museet bliver færdig med at grave. Efter planen går
stadsgartneren i gang til efteråret med at plante. Samtidig er projektet ved byfestpladsen med
dagplejebørnenes nye legeplads også klar til at blive skudt i gang, der er blevet udpeget et
vinderprojekt, der skal stå for etableringen af redskaberne til legepladsen.
Et projekt der i øvrigt var stor enighed om i gruppen var det bedste.
Angående bænke på det/de nye torve, ja så bliver det bænke fra firmaet G9, der kommer til at pryde
vores nye torve.
Vi søgte landsbyudvalget om 50.000 kr. til bænke, og det fik vi. Der er blevet sat info skilte op både
ved stenen og vejrhanen, som informerer lidt om historien bag de to skulpturer. Angående bænke
andre steder i byen (eksempel mellem skolen og hallen, samt den bynære skov, ja så er det
foreslået at Henrik Laigård for æren af, at lave disse.
Jeg vil gerne sige tusind tak til bestyrelsen i Breum 2020 for året der gik, det har været et år uden
salg af medlemskort, dog har Niels været rundt med salg af sponsorater. Jeg vil gerne sige særlig
tak til Niels der desværre har valgt at træde ud af bestyrelsen, det er vi kede af!
Men jeg forstår at han ikke føler at Breum 2020 udretter det som han havde forventet da han sagde
ja til at være med? Bl.a. den måde nogle af tingene i hovedgaden blev grebet an på!
Det kan jeg kun beklage, men vi er som menigmand ikke klædt på til at skal blande os i hvad
arkitekter og ingeniører slår af streger og laver af opmålinger, det bliver vi nødt til at tro på de har
styr på? At de så måske ikke helt havde styr på det hen ad vejen? det er en anden snak.
Personligt vil jeg gerne sige Niels tusind tak for de ideer og input han er kommet med gennem
årene, og som nævnt, den indsats han har gjort med indsamling af sponsorater fra områdets
erhversliv, det har været kanon, og det vil blive et stort savn ikke at have Niels med på holdet mere,
men det er Niels´s beslutning, og det respekterer vi selvfølgelig.
Og Niels skulle du få nogle gode ideer til et og andet, så håber vi du siger til. TAK

