
Breum 2020 laver forening og stemmer dørklokkerne  
 
I det nye år vil borgerne i Breum og omegn få besøg af medlemmer fra foreningen "Breum 2020".  
De sælger medlemskaber, og hver en krone, som kommer ind, er øremærket områdefornyelsesprojektet 
Breum 2020. 
Projektet startede i 2009 med et ønske om at forny hovedgaden, men siden har det grebet om sig, og i dag 
omfatter projektet hele byen. Seks arbejdsgrupper har siden det første borgermøde i 2009 arbejdet ihærdigt 
med planerne under titlen "Breum - før det går galt." Breum er nemlig ikke i afvikling, men skal udvikling 
bevares fremadrettet og udvikles, så er aktion nødvendig nu, mens det går godt.  
Arbejdsgrupperne omhandler hovedgaden som er et kommunalt anliggende, da der skal nye kloakker og 
fortov op blandt andet udenoms arealerne ved Kulturcenter Østsalling og Sundsøre Hallen, optimering af 
bypark området, etablering af stisystemer i og omkring Breum samt etableringen af et multi/børnehus med 
SFO og børnehave i det nuværende rådhus som sættes til salg i 2012.  
Rådhuset ligger lige ved siden af skolen. 
 
- Skive Kommune har bakket os flot op undervejs, og nu har vi sammen med kommunen udformet en 
ansøgning, som skal sendes til Socialministeriets relevante puljer. Når vi regner hovedgade-projektet fra, da 
det er et kommunalt anliggende, så er prisen for fornyelserne i Breum i alt 8,4 millioner kroner.  
De fire millioner skal komme fra Skive Kommune, to millioner fra Socialministeriet - og resten skal Breums 
borgere selv rejse.  
Derfor danner vi nu en forening ved navn Breum 2020, som har til formål at skaffe penge til fornyelse af 
området, siger Hans Erik Nielsen, som er medlem af Byfornyelsesgruppen, der tæller ti medlemmer i alt.  
Salling Avis møder ham sammen med gruppens tovholder Leif Christensen og medlem Niels Thorborg på 
Breum Landevejskro for at snakke om status på projektet. Lige nu er fokus mest på den økonomiske del. 
Breums borgere har tidligere samlet penge ind til byens kulturcenter. Gruppen håber derfor, at borgerne igen 
vil vise velvillighed. 
 
- Vi kan ikke sidde på landet og vente på, at udviklingen sker. Vi er nødt til selv at gøre noget aktivt, at vise 
initiativ. Breum er en by i udvikling nu, og det niveau vil vi gerne bevare samt udvikle, siger Leif Christensen. 
Derfor skal der stemmes dørklokker hos cirka 580 husstande på egnen for at tegne medlemskaber til 
foreningen. ' 
Hver en krone er øremærket projektet "Breum 2020", og alle giver efter evne. Det står en frit hvor lang en 
periode, man vil tegne medlemskab for, og vi skal have sat en pris på medlemskabet, hvor alle kan være 
med. Vil nogle give mere, så kan de naturligvis gøre det, og folk ude fra er også meget velkommen med 
donationer til projektet, siger Niels Thorborg. Prisen for medlemskaber er blandt de ting, som skal besluttes 
en stiftende generalforsamling i Kulturcenter Østsalling i februar. 
 
Alle borgere er inviteret 
Selve ansøgningen til ministeriet behandles i teknik og miljøudvalget i Skive Kommune den 6. december, 
hvorefter byrådet får sagen forelagt til forhåbentlig godkendelse den 12. december. 
Gruppen forventer et svar fra Socialministeriet i foråret 2012. 
- Vi holder stiftende generalforsamling i foreningen "Breum 2020" den 2. februar i Kulturcenter Østsalling, og 
vi vil gerne allerede nu opfordrer alle borgere til at sætte kryds i kalenderen og dukke op. Mange vigtige ting 
skal besluttes på det møde, og sidst vi holdt borgermøde om fornyelsen kom der 251 til kaffe, så vi satser på 
at nå samme niveau i februar, siger Leif Christensen. 
Fordelene ved en forening er flere. Det er nemmere at søge fonde og LAG-midler, og generelt er dannelsen 
af en forening og salg af medlemskaber med til at vise Socialministeriet og andre, at borgerne viser initiativ 
selv. 
Hvis man ikke bor i Breum og omegn, er man naturligvis velkommen til både mødet og som medlem. Mødet 
vil også byde på en dialog om projektet og dets status. 
Lige nu arbejdes der desuden på at finde penge til at danne foreningen Breum 2020. I den forbindelse har 
gruppen søgt om starthjælp hos både Østsalling Idrætsforening samt Breum Borger & Landboforening, som, 
man håber, vil bakke op. 
I den kommende tid hænges der plakater med informationer om den nye forening op i Breum. 
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