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Formål 
City4U skal, i samarbejde med Skanderborg Kommune, arbejde for, 
at skabe de bedst mulige betingelser for at detailhandelen i 
kommunen, kan udvikle sig og bidrage til liv og aktivitet i 
midtbyerne. 
 
 
Baggrund 
City4U er en paraplyorganisation for cityforeningerne i Hørning, Ry, 
Skanderborg og Galten. City4U koordinerer udviklingen omkring 
detailhandelen og varetager de fire foreningers fælles interesser, 
samt er det fælles talerør ind til kommunen. 
 
De seneste års arbejde har udviklet samarbejdet i City4U. Den 
gode udvikling over de seneste år er båret af: 
 

 En god struktur omkring samarbejdet og kommunikationen, 
herunder fælles platforme og kommunikationskanaler. 

 Videndeling og sammenhold igennem medlemsmøder og 
øget kommunikationsindsats. 

 Koordinering af events 
 
Samlet set et arbejde som medvirker til at bremse den negative 
udvikling omkring detailhandel og i nogle tilfælde gjort den positiv. 
Samtidig har indsatserne givet flere aktiviteter og mere liv i byerne. 
 
 
Indsatsområder 
For at sikre den fortsatte udvikling af detailhandelen i Skanderborg 
Kommune har vi formuleret følgende strategiske indsatsområder: 
 

Samarbejdsaftale City4U – 2020-2023 
 



 
 

 
Side 2 af 3 

Staben Kultur, Borger og Plan

Kultur og Erhverv (afd)

Skanderborg Fælled 1

8660 Skanderborg

www.skanderborg.dk

  
 
 
 
Det særlige i de enkelte byer 
Ud over de fælles indsatsområder, har hver af de 4 byer særlige individuelle fokusområder. Ansvaret 
for arbejdet med de individuelle fokusområder, ligger i de enkelte foreninger. 
 

Fastholde momentum i den positive udvikling

•Fortsat styrke samarbejdet i formandskabet
•Styrke koordinatorens rolle
•Være et stærkt talerør for den samlede detailhandel og sikre ens vilkår for de fire byer
•Arbejde på i højere grad at samle alle aktører i byerne i form af erhvervsforeninger og andre aktører
•Sikre mulighed for uformelle dialoger imellem politikere og handlende i forbindelse med aktiviteter i byerne.

Skabe et aktivt byliv

•Styrke de eksisterende events på tværs af byerne
•Finde nye events og aktiviteter der kan gå på tværs af byerne

Fortælle om vigtigheden af lokal detailhandel for en by

•Historiefortælling omkring lokal handel
•Kampagne der sætter fokus på området
•Særlige indsatser i forhold til de unge

Understøtte bæredygtig udvikling

•Vi vil arbejde for bæredygtig detailhandel ved at tydeliggøre temaer om emnet i kampagner og aktiviteter

Uddanne vores personale

•Vi vil forsøge at skabe fælles uddannelsestiltag til personalet
•Uddannelse af personalet skal understøtte vores image om service og kvalitet i de fysiske butikker
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Implementering 
Implementeringen af strategien bliver via formandskabet i City4U og de enkelte foreningers 
bestyrelser. Koordinatoren sikrer, at der skabes en prioritering i formandskabet, og at der på 
halvårs basis fastlægges en enkelt strategisk aktivitet, som understøtter den udvikling City4U 
ønsker. 
 
Det betyder, at formandskabet i City4U sammen med koordinatoren med udgangspunkt i 
dette dokument, hvert halve år, fastlægger små konkrete tiltag. 
 
Det er afgørende, at det strategiske arbejde gennemføres, men samtidig gøres konkret og 
nemt, så det er muligt. Derfor skal der løbende vælges små konkrete handlinger, der er 
mulige at arbejde med for både bestyrelserne og koordinatoren. 
 
 
Opfølgning 
Samarbejdsaftalen er gældende fra 1. januar 2020 og indtil dens indhold tages op til revision af 
en af parterne.  
 
Der er ikke formelle krav til opfølgning på aftalen, men City4U og kommunens politikere og stab 
er i løbende dialog omkring udviklingen. Cityforeninger skal løbende invitere politikerne til 
dialog i forbindelse med afholdelse af events/arrangementer og koordinatoren for City4U 
afholder møder med Skanderborg Kommune efter behov.  
 
 
Økonomi 
Skanderborg Kommune betaler City4U 500.000 kr. (2020 niveau) for at medvirke til udviklingen 
inden for ovennævnte områder.  
 
 

Galten
•Fokus på fremtidens aktiviteteter og 

events: Vedligeholde dem, udvikle nye og 
synliggøre de vigtige bagmænd.

•Medlemsfokus: Værdien af det gode 
medlemskab

Hørning
•Fokusere på et godt internt samarbejde
•Skabe opmærksomhed om foreningen og 

vigtigheden af det lokale erhvervslivs 
bidrag

•Drage erfaringer fra de andre 
cityforeninger via City4U

Ry
•Professionalisere foreningen
•Styrke sammenhængskraft og DNA
•Fokus på outdoor, bæredygtighed og 

fællesskaber
•Arbejde med borgernes loyalitet med 

god service, events, oplevelser og bredt 
udvalg

Skanderborg
•Integration af nyt gadeforløb i 

aktiviteteter
•Udvikler værdien af medlemsskabet
•Nye vinkler på fremtidig markedsføring
•Input til kommunens udviklingsplaner


