BID Nørreportkvarteret – referat fra morgen møde 24. februar
Referat fra møde:
14 Deltagere
Mødested: ’Æ Strøgkro’
Emne

Beskrivelse

Intro

BID Nørreportkvarteret er geografisk placeret fra Nørreport og til
Nørretorv i Aabenraa.

Ansvarlig

BID Nørreportkvarteret er skabt til at understøtte ShopiCity og gaden med
aktiviteter, og hjælpe med at skabe sammenhold i området.
Velkommen

Mikkel bød velkommen og der var en kort præsentationsrunde.

Nudging i
passagerne

Ansøgningen er lavet og sendt, så der afventes en godkendelse fra
Aabenraa Kommune.

Opfølgning
af mødet d.
6. februar.

Vi gennemgik punkterne fra mødet med fokus på de aktiviteter deltagerne
ville arbejde videre med.

Projekter i
gang

Påskefrokost: Planlægningen af aktiviteten kører over FB-siden:
Nørreportkvarteret BID. Aktiviteten vil bl.a. blive annonceret på
ShopiCitys’s side også.
Arrangementet foregår påskelørdag mellem kl. 12-14:00.

Anne

Ringridning, Brudeløb, Børneloppemarked, Vejfest, ’Vi spiser sammen’,
Gåture i byen, blev parkeret indtil videre.

Modeshow for alle i Nørreportkvarteret: Der laves modeshow den 1.
maj kl. 16-17:00 i forbindelse med By Night.
Følgende ting skal der tages højde for:
 Højtalere så alle kan høre det
 Lyd til speaker
 Que Card fra de butikker der deltager
 En god speaker og en god koordinator
 Der skal være styr på tilladelser når der er musik (dette sørger
ShopiCity for)
Der var enighed om at placere modeshowet foran den gamle Kvickly
bygning hvor der er fladt.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder videre med de
overordnede foranstaltninger for projektet: Helle (Change), Lotte (Lilly),
Willy (Hjørnet) og Dorthe (ShopiCity). Der vil være en opsamling til
næste BID møde.
Fødselsdagsfejring af butikkerne i området: Lotte kom med priser på
flagstænger, disse koster 198.- pr. stk. Lotte tilbød at lave betonvægte så
alle har samme udtryk. Alle var enige om at dette var en god løsning.
Lotte undersøger markedet for andre priser.

Arbejdsgruppe:
Change, Lilly,
Hjørnet og
Dorthe
(ShopiCity)

Lotte (Lilly)
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BID Nørreportkvarteret er geografisk placeret fra Nørreport og til
Nørretorv i Aabenraa.
BID Nørreportkvarteret er skabt til at understøtte ShopiCity og gaden med
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Velkommen

Mikkel bød velkommen og der var en kort præsentationsrunde.
Der indkøbes en flagstang med flag til hver butik. Der var enighed om at
alle butikker betaler 200 kr. til Lotte, og at BIDét betaler for flag til de
tomme butikker, og materialer til at lave betonvægte med.
De 200 kr. skal overføres via appen MobilePay til tlf. nr. 31724548.
Gå-hjem-øl/Irish kaffe/vin:
Dette sættes i gang i marts måned, og afholdes første gang af Change. Der
udsendes en dato når vi kommer nærmere. Herefter går arrangementet på
skift mellem de erhvervsdrivende.
Arrangementet giver butikkerne mulighed for at skabe et stærkere
netværk indbyrdes, og finde på gode aftaler indbyrdes der kan sende
kunderne rundt i Nørreportkvarteret.

Helle (Change)

Alle
Tæppe/skind/puder på gademøblerne, samt låne spil: Der var enighed
om at gademøblerne indbyder endnu mere til ophold når der lægges eks.
tæpper ud til besøgende. Dette er et initiativ som der opfordres til ved
dem som har siddemøbler foran deres butikker, da man herved tiltrækker
flere folk.
Rebekka (Æ Strøgkro) tilbød at skaffe spil der kunne lånes ud til udendørs
brug. Dette sættes i gang, og på næste BID møde laves der en plan for
driften af dette.

Rebekka (Æ
Strøgkro)

Leje hyldemeter ud til andre:
Mikkel fortalte om et firma som hjælper med at leje hyldemeter i fysiske
butikker ud til andre virksomheder. Firmaet hedder Spotly og er lavet af
Martine fra Norge: https://www.spotly.co. De har lige startet en aftale op i
Aarhus. Dorthe (ShopiCity) er blevet sat i kontakt med firmaet.
Facebook: Det blev aftalt at ShopiCity skal komme med et bud på
omkostninger ved håndtering af Nørreportkvarterets offentlige Facebook
side. Vi hører mere om det på næste møde.

Dorthe
(ShopiCity)
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Velkommen

Mikkel bød velkommen og der var en kort præsentationsrunde.

Ifølge Strøgkroen har der aldrig være så mange kvinder på besøg før i dag

ShopiCity

Dorthe fortalte om de mange aktiviteter der kommer, og om fordelene ved
at være medlem. De kommende aktiviteter kan ses her:
https://shopicityaabenraa.dk/events
Colorfull Weeks er bl.a. et arrangement der forløber i ugerne 11-13. Her
blev alle opfordret til at pynte vinduerne med farver så hele byen får et
fedt udtryk.

Aktivitets
kalender

Vi brugte 10 min på at udfylde aktivitetskalenderen for
Nørreportkvarteret. Kalenderen ligger ved Anne i Aabenraa Kunsthandel
(Ramsherred 15), så man kan komme forbi og skrive på hvornår ens butik
har fødselsdag, og hvilke aktiviteter man har i sin butik. Det kan bl.a.
nævnes at Hjørnet er startet op med livemusik, som er med til at skabe
mere liv i området. Kalenderen medbringes til hvert BID møde.

Eventuelt

I fald at butikker står tomme i området, vil BID prøve at dekorere hvis
muligt disse vinduer indtil lejemålene bliver udlejet igen.

Næste møder

Næste BID møde er 12. marts hos Knit Happens Nørreport 20
kl. 08.00-09.45
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Sidste referat/kort præsentationsrunde
Nudging i passagerne status
Opfølgning på de aktiviteter vi har sat i gang
Gennemgang af aktivitetskalender
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5.

6.

ShopiCity
Evt.

Referaterne og mødedatoerne findes her:
http://fremtidensaabenraa.dk/omraadefornyelse-nord/bid
ALLE tager en nabo med til næste BID møde, husk sammen løfter vi
Nørreportkvarteret.
Dato for de næste BID møder:
12. marts 08.00-09.30
7.april 08.00-09.30
7. maj 08.00-09.30
4. juni 08.00-09.30
12. august 08.00-09.30
10. september 08.00-09.30
7. oktober 08.00-09.30
5. november 08.00-09.30
Venlig hilsen
Mikkel Niess
Konsulent
BIDdanmark
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