BID Nørreportkvarteret – referat fra d 14. januar
Referat fra mødet:
16 Deltagere: Butikker fra området, Biblioteket, ShopiCity, Kommunen og BIDdanmark.
Mødested: Garn & Gevanter, Ramsherred
Emne

Beskrivelse

Intro

BID Nørreportkvarteret er geografisk placeret fra Nørreport og til
Nørretorv.

Ansvarlig

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

Mikkel bød velkommen og der var en kort præsentationsrunde da der
var mange nye med.

Julen

Omsætningen har været fornuftig og ingen meldte om tilbagegang.
Dem der oplevede bedst fremgang, var dem der fulgte de dage byen
havde annonceret Black Friday, og øvrige aktiviteter.
Julefrokosten var en succes, der var mange mennesker i gaden, og
mange nye kunder kiggede ind i butikkerne. Der var en god stemning
og en positiv snak i gaden.
Drillenisserne var en succes, og også musikken var rigtig god. Så alt i
alt en super dag med glade kunder.
Der var ros til ShopiCity for de øvrige aktiviteter i julen.
Der blev efterlyst flere fakler i gaden til næste år. Det havde også en
god effekt med granrankerne.

Gågaden

Bannere:
Det har blæst for meget så de er tage ned igen, vi prøver igen når vejret
er bedre. Vi drøftede andre løsninger, og blev enige om at arbejde med
det på aftenmødet den 6. februar.
Infoskilt:
Skiltet står godt, det vender bare forkert. Lotte undersøger om det kan
vendes.

ShopiCity

Lotte

Når der skal placeres noget i gaden, eller man skal bruge et køretøj i
gågaden skal Vita orienteres, så de rigtige tilladelser kan udstedes.
P-Pladserne og passagerne:
Tre passager er blevet udvalgt til nudging: passagen ved Strøgkroen,
passagen ved Design nr. 9. og passagen ved Lasse. Anne og Vita
vender de sidste detaljer, når alt er godkendt, venter vi på det bliver
tørvejr i en uge ca. Så går vi igang.
Eventuelt

Anne og Vita

Flyer
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BID Nørreportkvarteret er geografisk placeret fra Nørreport og til
Nørretorv.
BID Nørreportkvarteret vil understøtte ShopiCity og gaden i aktiviteter,
og hjælpe med at skabe sammenhold i området.

Velkommen

Mikkel bød velkommen og der var en kort præsentationsrunde da der
var mange nye med.
Vi drøftede en flyer om butikkerne, og blev enige om at der skal have
et ens udtryk, vi drøfter dette på næste møde.
Der er lavet en lukket Facebookgruppe for Nørreportkvarteret
Butiksgennemgang
Vi blev også enige om at vi efter hvert BID møde bruger 10 minutter i
den butik vi er i, hvor vi giver ejeren en tilbagemelding på godt, skidt
og ideer. Dette afleveres nedskrevet til ejeren når man går. På den måde
hjælper vi hinanden, det er derfor vigtigt at man er åben og ærlig.
Verdensmål
Vi drøftede om området skulle arbejde med de 17 verdensmål. Det
tager vi på næste møde.
Facebook
Nørreportkvarteret skal have en facebook side, Pia undersøger om vi
kan få en til at lave og vedligeholde den.

GDPR

Referatet udsendes på en åben mail liste, så man kan se hinandens
mailadresser. Maillisten må kun bruges til emner omhandlende BID.
Dette er accepteret af alle på BID mødet.
Dagsorden på næste morgen BID møde den 24. februar kl. 0800-09.45
hos Kroen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
Næste møde

Sidste referat/kort præsentationsrunde
Nudging i passagerne status
Bannere/Infoskilte virker det?
Påske
Fødselsdagsevent
Kalender 2020 udfyldes
ShopiCity
Evt.

Næste BID møde er d. 6. februar sted og tid tilgår men det er et
fyraftensmøde så sæt kryds i kalenderen.
Referaterne og mødedatoerne findes her:
http://fremtidensaabenraa.dk/omraadefornyelse-nord/businessimprovement-districts-bid/
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Ansvarlig

BID Nørreportkvarteret er geografisk placeret fra Nørreport og til
Nørretorv.
BID Nørreportkvarteret vil understøtte ShopiCity og gaden i aktiviteter,
og hjælpe med at skabe sammenhold i området.

Velkommen

Mikkel bød velkommen og der var en kort præsentationsrunde da der
var mange nye med.
ALLE tager en nabo med til næste BID møde, husk sammen løfter vi
Nørreportkvarteret.
Dato for de næste BID møder:
6. februar tid tilgår aftenmøde med workshop om tiltag i 2020
24. februar 08.00-09.30
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

Side 3 af 3

