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Medlemseksplosion i Foreningen Breum 2020: 
Fra 7 til 250 på halvandet år 
 

 
Hans Erik Nielsen, sekretær og talsmand i Foreningen Breum 2020, har taget opstilling på hovedgaden i Breum.  
Det er her det meste af byfornyelsen skal ske. 
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De var syv, der satte sig sammen, for nu skulle der ske noget i Breum.  
Foreningen Breum 2020 så dagens lys. Der blev holdt stiftende generalforsamling i februar 2012, og siden er det gået 
rigtig stærkt. 
 
Foreningen er på blot halvandet år vokset fra 7 til 250 medlemmer.  
Initiativtagerne glæder sig naturligvis over den eksplosionsagtige tilgang.  
- Vi er meget glade og tilfredse med den opbakning, foreningen har fået i byen generelt. Hvis ikke opbakningen havde 
været der, havde det været spildt arbejde at gå rundt og stemme dørklokker og sælge 
medlemskort, men spildt har det på ingen måde været, fastslår Hans Erik Nielsen, talsmand og sekretær i 
Foreningen Breum 2020 og tidligere kommunaldirektør i den tidligere Sundsøre Kommune. 
 
Der er fortsat gang i salget af medlemskort, så der kommer stadig nye til. Derfor føler foreningen også 
meget medvind, konstaterer talsmanden. - Det skyldes helt sikkert, at man i Breum har fundet ud af, at hvis vi ikke står 
sammen og viser vejen frem, risikerer vi at miste for eksempel skolen og brugsen. 
 
Derfor er vi også parate til at kæmpe for overlevelse og vise, at der stadig er udviklingsmuligheder i byen, understreger 
Hans Erik Nielsen. I Foreningen Breum 2020 har der ikke været langt fra tanker til handling. Det er foreningen, der er 
primus motor i det kommende byfornyelsesprojekt til over seks millioner kroner 
og har trukket læsset hele vejen igennem. Foreningen har selv indsamlet mere end 160.000 kroner til formålet.  
 
- Det var os, der tog kontakt til Skive Kommune for at få lavet en ansøgning til ministeriet (Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikter, red.), der bidrager med to millioner til byfornyelsen. 
Så jo, vi føler det som en stor sejr for Breum 2020, at vi er kommet dertil, hvor vi er i dag, siger Hans Erik 
Nielsen. Før efterårsferien blev der på et borgermøde nedsat tre arbejdsgrupper, hvor lokale sammen med Skive 
Kommune og kommunens rådgiverfirma SBS-Byfornyelse skal arbejde hen mod et endeligt program for byfornyelsen i 
Breum.  
 
Første møde holdes på mandag på Breum Landevejskro. - Vi er meget tilfredse med det antal, der har meldt sig, men er 
der flere, der har lyst til at deltage, kan det nås endnu, konstaterer Hans Erik Nielsen. 
  
Byfornyelsesplanen skal være færdig senest 1. april næste år, men det må gerne gå endnu hurtigere, mener han. - Vi 
skal have planen lavet så hurtigt som muligt og gerne før. Det har vi også aftalt med Jens Eskildsen fra Teknisk 
Forvaltning. Der er ingen grund til at vente til april, understreger talsmand Hans Erik Nielsen fra Foreningen Breum 2020.  
 
Det kommer til at koste 300.000 kroner at udarbejde programmet for byfornyelsen. Staten refunderer en tredjedel af 
beløbet. Byrådets teknik- og miljøudvalgog økonomiudvalget har blåstemplet udgiften. 
 
Kilde: Skive Folkeblad / Jan la Cour 
jlc@skivefolkeblad.dk 


