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2018 har været et helt ekstraordinært spændende år for City Kolding – et år med fokus på 750 år 

jubilæet for By & Slot med bl.a. en helt fantastisk udstilling om Magtens Smykker på Koldinghus. 

Seneste analyse fra Koldinghus, viser at udstillingen har genereret 105.000 gæster til byen, hvoraf 

65% valgte at besøge midtbyen og mon ikke, de har lagt god handel i butikkerne og blevet godt 

bespist på byens cafeer og restauranter. Det er i hvert fald de tilbagemeldinger, vi har fået fra flere 

medlemmer. 

Et år, hvor vi igen har lagt os i selen, for at skabe kvalitetsoplevelser i Kolding midtby. Flere af dem 

målrettet byjubilæet. Majmarkedet med Middelalderstemning, Galleri Kids med projekt 

”Koldinghus”, Sommermusik hos 5 restauratører, Øllets dage med Food & Beerwalk, Historisk 

Ølforedrag, Streetfood med Hansenberg, den Historiske Ølrute med over 100 forskellige øl, Ecco 

Walkathon, og European Street Marked. Derudover var vi så heldige, at få fat i Jens Galschiøts 

hjemløseskulpturer og kunne i samarbejde med Udsatterådet og Kolding Kommune lave en 

kunstudstilling i gaderne over hele sommeren. En udstilling som skabte både omtale og 

eftertanke. 

City Kolding står også bag planlægningen af, og skaffer økonomi til, en række tiltag i Kolding som 

mange måske tager for givet og regner som en selvfølge. Men der ligger masser af arbejde og 

planlægning bag. Alt sammen koordineret, planlagt og fulgt til dørs fra vores lille citykontor 

bestående af en citychef, en koordinator, og pt. en praktikant. En stor tak til Mette, Anni og Julie 

for deres store indsats og engagement. Alt for få ved (desværre) hvor stort et arbejde, de til 

dagligt lægger for dagen, og de timer det kræver udover ”normal” arbejdstid. De fortjener alle 3 et 

stort skulderklap. 

2018 blev også året, hvor vi sammen med vores mange samarbejdspartnere enten fik ny 

inspiration eller fik løftet vores aktivitetsniveau i form af tilførte midler. Stor tak til Kolding 

Kommune for Liv i City midler samt tilskud til julebelysningen. Stor tak til Udsatterådet og 

kulturpuljen for hjælp til kunstudstillingen med Jens Galschiøt. Kolding Flisepudser Laug for 

belysningen i træerne på Tombolapladsen. Lions Kolding for hjælp til ny pynt i Julemandens hus og 

ikke mindst Texkild aps for tilskud til Magic Street i Søndergade. Dejligt, når vi kan tiltrække ekstra 

ressourcer og herved, opnå nye højder. 

Vi søger hele tide at udvide, eller nyetablere samarbejder på tværs. Ikke mindst fordi vi mener det 

er en af vejene frem. Jo mere vi kan samarbejde omkring aktiviteter og udvikling, og jo mere vi kan 

styrke sammenholdet både blandt medlemmer og eksterne partnere, desto bedre. I en svær tid 

for detailhandlen er sammenholdet en yderst vigtig ”valuta”. For ingen af os kan løse opgaven 

alene. Vi har i 2018 samarbejdet med IBA, hvor eleverne fra E-Design uddannelsen har fået stillet 

opgaver, bl.a. i hvordan vi tiltrækker flere unge til midtbyen.  Sammen med Hansenberg har vi 

samarbejdet med de Tekniske Designelever, som har arbejdet med byrum. Skønt at se, hvordan de 

unge bliver involveret i livet i byen og hvordan, de ser fremtidens Kolding. 

Vi satte et rigtig stort skib i søen i samarbejde med Danske Turismekompetencer, som tilbød 

kurser og efteruddannelser med temaet: ”Hvordan får du flere kunder i din butik”, hvor alle vores 

medlemmer blev tilbudt et gratis kursusforløb. Desværre var der kun ganske få der deltog og vi  

 



valgte derfor i november, at udskyde forløbet til 2019, hvor vi håber at kunne starte op på en frisk 

og få mange flere med på holdet.  

I løbet af året poppede der ekstra arrangementer op, som også krævede vores opmærksomhed. 

De ekstra arrangementer var bl.a den store folkefest med besøg af hendes Majestæt Dronning 

Margrethe med søstre, VM i fodbold med storskærm på Akseltorv, og Præsident Obamas besøg i  

Kolding. Alle arrangementer hvor byen skulle gøres festlig. Arrangementer, som vi selvfølgelig 

deltog i og bakkede op om, men som også krævede en stor ekstra arbejdsindsats, da de blev 

varslet med kort frist. 

Udfordringer har der været masser af. Vi har i 2018 haft 8 lukkede butikker, 7 udmeldte og 2, vi 

desværre var nødt til at sætte ud af foreningen. Heldigvis har vi fået 11 nye med. Så vi lander året 

på en medlemstal på 115. 2019 er startet med et par nye indmeldelser, og det er positivt. Men 

generelt har vi brug for flere medlemmer. Dels for at styrke økonomien, og muligheden for at løfte 

flere aktiviteter. Men også for at styrke sammenholdet, og den ”vægt” vi taler med. 200 halse 

råber nu engang højere, og med større tyngde, end 100. 

Og der bruges derfor også meget tid på at få nye medlemmer, for derved at styrke vores økonomi 

mv. som nævnt før. Men vi er, som frivillig forening, utrolig sårbar. Vi har i bestyrelsen snakket 

meget om, hvad der ville ske, hvis foreningen lukkede? hvad ville medlemmerne savne, og ikke 

mindst hvad ville kunderne savne? Er der nogen der ville savne noget? 

Hvor meget kan vi trække på de medlemmer der er, og er det ok, at de betaler ”gildet” for 

naboerne, som ikke er medlemmer. Er det ok, at medlemmerne betaler for julebelysningen, mens 

”ikke medlemmer” selv kan vælge, om de vil bidrage eller ej. Det synes vi ikke er ok, og har derfor 

også adresseret denne problematik nok engang overfor politikkere såvel som relevante 

forvaltninger. 

Vi må nok se i øjnene, at vi ikke alene kan løfte opgaverne og aktivitetsniveauet til de højder, vi har 

en ambition om at nå. En frivillig forening har svært ved at hæve den økonomiske barre, så de 

større projekter og ideer kan blive realiseret. Derfor må vi tænke nyt . Både omkring måden, vi er 

organiseret på, hvilke personalemæssige ressourcer vi har og hvordan de bedst udnyttes, samt 

hvordan vi kan skabe et bedre økonomisk og holdbart fundament for fremtiden. 

 

Vi har igangsat en proces med Kommunen, hvor vi bl.a. kigger på rollefordelinger kommunen og 

cityforeningen imellem. Om hvordan tingene måske kunne angribes og organiseres anderledes, og 

hvordan vi kan optimere på ressourcerne i de enkelte led, så vi får en så effektiv arbejdsgang og 

struktur som muligt. Kan vi styrke samarbejdet og ideudviklingen, så vi bedre løfter i flok og får 

tingene udover rampen. En af vores udfordringer er som nævnt, at vi er en frivillig forening i 

modsætning til eksempelvis Centerforeningen i Kolding Storcenter. Der er man tvunget medlem 

hvilket, set fra et økonomisk perspektiv, sikrer en større indtægtsstrøm og at alle bidrager, med de 

positive virkninger det har. 

Tanken omkring facademeterafgift har derfor også været vendt igen, og flere gange, men for 

nuværende er det ikke en mulighed. 

Vi er oppe i helikopteren hele tiden og afsøger muligheder og sparring omkring udfordringerne 

løbende. Kort sagt, så får vi vendt rigtig mange sten, og arbejder hele tiden på at styrke foreningen 

for fremtiden.  



Efter 30 år med Cityavis, besluttede vi her ved årsskiftet, hvor vores kontrakt med Kolding Ugeavis 

udløb, at drosle helt ned og kun udgive 2 fælles Cityaviser 2019.  Tiden er bare en helt anden end 

for 30 år siden, og vi kunne se at opbakningen til annonceringen faldt drastisk år efter år. Vi er 

gået meget mere på de digitale medier, men vi mener stadigvæk der er behov for et par aviser til 

vores store arrangementer. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige en stor tak til Peder fra 

Kolding Ugeavis, for det gode samarbejde gennem årene. Vi glæder os til at forsætte, blot i mindre 

målestok. Vi har det seneste år brugt mere radio samt boost på de sociale medier, og det vil vi helt 

sikkert forsætte med. 

 

Nu lidt tilbage til de mange arrangementer vi har afviklet i årets løb: 

FEBRUAR 

- Bød vi op til tøndeslagning i samarbejde med Føtex og Buddy Legetøj. Ca. 150 børn og 

voksne deltog og der blev fundet både kattedronninger og konger. Arrangementet blev 

afholdt i Føtex gamle bistro. 

 

MARTS 

- Generalforsamling på Sct. Jørgensgaard med ca. 70 deltagere 

- Påskeevent med Lambi, Føtex og Helligkorsgades butikker med temaet – ”Grib et lam” 

- Påskekonkurrence i samarbejde med Frellsen – ”Gæt antal æg og vind” 

APRIL 

- Opstartsmøde med Hansenberg – ”Hvordan får du flere kunder i din butik” 

- ”Rengør din by” – medlemsaften med deltagelse på 40, hvor kommunen stillede med koste 

og sække, og så gik vi ellers i gang med at få byen gjort rent. Kolding Flisepudser Laug kom 

og gav en hånd med og Kurts Pølsevogn var højdepunktet, da vi var færdige.  

- MC Træf i samarbejde med åbningen af Harteværket. Over 200 motorcykler gæstede byen  

en lørdag morgen fra kl. 10-12, hvor vi havde arrangeret 60ér musik på Akseltorv. 

- Ambassadøraften for byens ansatte blev afholdt på Kolding Bibliotek med masser af info 

omkring det store byjubilæum – tak for god opbakning 

MAJ 

- Galleri Kolding by Kids med ca. 20 deltage. Tema ” Koldinghus”. Alle kunstværker blev i maj 

måned udstillet rundt i byens gader hos medlemmerne. Kåringen forgik på Koldinghus den 

6. juni i Riddersalen og var en stor oplevelse for de unge mennesker. 

- Folkefest i anledningen af åbningen af Magtens Smykker på Koldinghus. Åbningstale af 

Hendes Majestæt Dronning Margrethe – det smukkeste vejr, masser af gæster i byen – det 

summede bare og Kolding viste sig fra sin smukkeste side. 

- Majmarked med Middelalder stemning – bl.a. med middelalder gøgl, fægt med Ridder 

Smith, Ridderhoppeborg, havet og dyrene, Stig Rossen lagde vejen forbi og gav en et par 

numre på Årets festspil i Slotsgården 

- Besøg af European Street Marked i hele uge 22, hvor boder fra flere lande i Europa slog sig 

ned omkring. 

JUNI 



- Sommermusikken hver lørdag i 3 måneder blev startet op i samarbejde med 5 

restauratører i byen, samt Kolding Kommune. 

- Børneloppemarked på Akseltorv med masser af glade børn og forældre 

- Byrumsinstallationen ”De Hjemløse” af Jens Galshiøts kom til byen og blev placeret rundt i 

byens gader. Der blev holdt åbningstale, trykt postkort, som Hus Forbi sælgerne kunne dele 

ud. En stor markedsføringskampagne blev sat i gang. Kunstudstillingen forløb juni, juli og 

august og gav mere til byen, end vi havde regnet med. 

- VM Fodbold på Akseltorv – med fantastisk stemning, mange bajere og høj sol 

JULI 

- Stella Polaris på plænen foran Koldinghus med Open Night. 

AUGUST 

- Kulturnatten med temaet ”SE MIG” – igen et stort tilløbsstykke med over 60.000 gæster i 

byen. Det hele blev rundt af med stort lysshow omkring Murenes Minder på Koldinghus 

facader. 

 

SEPTEMBER 

- Food & Beerwalk med 50 deltagere, med konceptet 5 x restauratører, 5 x tapas, 5 x øl, på 3 

timer 

- Historisk Ølsmagning med 120 deltagere med foredrag af de 2x Mathews 

- Streetfood med Hansenberg – 70 kokkeelever laver mad med øl på Øllets dag – flot så det 

ud, med de mange elever, som stod på rad og række og tryllede mad i Søndergade. Igen i 

år kunne de melde alt udsolgt. Godt gået! 

- Øllets dag med stande rundt i byen og mulighed for at smage over 100 forskellige øl 

- Veteranbiler bakkede op om Øllets dag med deres flotte biler placeret omkring Sankt 

Nicolai Kirke.  Øllets dag er en af vores helt store event, hvor vi formår at tiltrække gæster 

fra andre byer. En rigtig hyggelig dag i City 

- Obama kom til Kolding og vi fik hurtigt sat fokus på Amerikanske dage med tilbud fra jer 

medlemmer med fokus på Amerika, amerikaner biler og Harley´er i gaderne og selvfølgelig 

krydret med ”Kolding welcomes you and Mr. Obama” ”Yes Kolding can” banner og 

klistermærker. Stort det lykkedes at få ham til Kolding! Godt gået Kolding. 

OKTOBER 

- Lyserød Lørdag med mange af jer involveret, og sammen kunne vi sende 50.830 kr. afsted 

til Støt Brysterne kampagnen – godt gået 

- Ecco Walkathon med 2400 deltagere og et slutresultat på 170.000 kr. til Hjerteforeningen 

og SOS Børnebyerne. Vi er utrolig stolte af, at være en af de 4 byer i Danmark, hvor hvert 

skridt tæller. 

NOVEMBER  

- Årets nye julebelysning blev sat op, belysning i træer blev repareret og vi fik alt til at virke 

til Black Friday 

- Magic Street blev en realitet i Søndergade, og et samarbejde med Disney on Ice gjorde, vi 

kunne lave en fin konkurrence på instagram. Flot så det ud og blev besøgt af rigtig mange, 

og en rigtig god markedsføring for byen 



- Black Friday med masser af kunder i byen fra morgenstunden 

- Julemandens ankomst – traditionen tro - dog med nyt julemandsshow.  Ca. 3000 

mennesker - store som små deltog. Stort og fint arrangement koordineret fra Rådhuset. 

DECEMBER  

- Julemandens Hus – et trækplaster uden lige. Tænk vi er så heldige at have byens ældste  

hus i Helligkorsgade til rådighed. Hver formiddag spiser over 80 børn deres madpakker, får 

en gratis tur med juletoget og ellers er huset åbent hver dag i december og frem til jul. Igen 

i år blev det store Lions Julegavetræ på 1. sal et stort trækplaster. Der blev indsamlet 900 

gaver til trængte børn i Kolding til en værdi af 180.000 kr. – alle gaver købt i midtbyen. 

- Diverse juleunderholdning i weekenderne i form af Elnis og hans rensdyr, Habengoods  

- (kendt fra DK har talent 2018) – de er blevet en fast del af julen i city. 

- Kolding Light Festival – flot belysning – men 3 meget våde dage. 

 

Så kom ikke og sig der ikke sker noget i Kolding ☺. Afslutningsvis vil jeg gerne opfordre alle til at 

formidle det glade budskab, at Kolding er inde i en fantastisk udvikling. Fortæl om alle de 

spændende tiltag, der er i gang og kommer i gang. Herunder flere nye boliger placeret i og 

omkring midtbyen. En by fortætning, der alt andet lige, vil kunne gavne midtbyen. Vær positiv om 

byen og husk at konstruktiv kritik er brugbart. Unuanceret kritik er destruktivt, og bringer kun 

meget sjældent brugbare løsninger med sig. Vi er alle en del af byen, og det er vigtigt, at vi giver 

byens besøgende en positiv oplevelse. Vi skal tale tingene op og ikke ned. Vi skal stå sammen, for 

hver for sig er der ingen, der hører os eller jer. Det har vi alle et ansvar for, og vi kan starte med 

det allerede i dag – hvis vi ikke allerede er godt i gang! 

Afslutningsvis vil jeg gerne rette en stor tak til byens gavekortudstedere, foreningens bestyrelse og 

alle, der i løbet af året bidrager med gode input. Det er dejligt, at der i Kolding er mange, der er 

gode til ikke kun at tænke på egne interesser, men også formår at komme op i helikopteren og 

træffe beslutninger, der er til gavn for hele byen. Tak for det. 

Mht. Bestyrelsen, så skal vi desværre sige farvel til Thomas ”Lunder” Lunderskov og Kim Offer. De 

har begge været med i flere år, og har i den grad bidraget. Tusind tak for jeres store indsats i årene 

der er gået, og alt vel fremover. 

En speciel tak til vores bisidder i bestyrelsen, Keld Jørgensen, for hans store indsats for City Kolding 

Hvad enten det er medlemsmærker, der skal op hos alle medlemmer, eller det er al din viden 

omkring p-pladserne i byen – så er vi dig dybt taknemmelige. I en frivillig forening er det guld værd 

at have en som Keld, der kan bidrage, og hjælpe med de mange opgaver, der ellers er svære at nå. 

Tak for det. 

 

Lau Tuxen 

Formand for City Kolding 

 

  


