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 10 deltagere  

Mødested: Zoom virtuelt. 

Emne Beskrivelse Ansvarlig 

Intro  BID Nørreportkvarteret er geografisk placeret fra Nørreport og til 

Nørretorv i Aabenraa. 

BID Nørreportkvarteret er skabt til at understøtte Shop i City og 

gaden med aktiviteter, og hjælpe med at skabe sammenhold i 

området. 

 

Velkommen Mikkel bød velkommen og fortalte kort om status rundt i landet.  

Der er ikke så mange arrangementer grundet corona-restriktionerne. 

Det er lidt blandet hvordan man mærker de nye restriktioner - nogle 

kan ikke mærke det, imens flere er ramt af aflysninger. 

Evalueringsmødet af BID er flyttet til d. 19.11.2020, kl. 8:00-9:45 v. 

Folkehjem. Mødet afholdes af Aabenraa Kommune, hvor der bydes 

på kaffe/te og rundstykker. Vi håber på at se jer alle, men for at sikre 

de nye retningslinjer og hensyn kræves der tilmelding til mødet. 

Tilmelding skal ske pr mail til: mjped@aabenraa.dk eller telefon: 

73767774, senest tirsdag d. 17.11.2020, kl. 14:00. 

 

 

Mikkel 

 

 

 

 

 

Maria (Aabenraa 

Kommune) 

Tiltag her og nu Digitalt galleri med eks. mundbindskonkurence osv. En måde man 

kan aktivere tomme butikker. Tiltaget kræver en projektor og lærred, 

dertil skal alle billeder tjekkes for gdpr, censur osv. inden visning.  

Da den gl. tæppebutik er udlånt til Shop i City til juleudsmykning, 

kan der undersøges om tiltaget kan bruges på anden vis.  

Temaer til digital galleri: Mundbind, Movember, flotteste 

julepyntet have osv. 

 

Der er bestilt de sidste gademøbler, som forventes opsat inden jul. 

Vi skal reklamere med at vi har siddeplader i Nørreportkvarteret ta` 

et hvil, ta mundbindet af, og få noget frisk luft. Evt. lave en event når 

de sidste møbler kommer op.  

 

David vil lave et forslag til fraser eller slogans til Nørreportkvarteret. 

Vi genoptager dette i det nye år. 

  

Hvordan får vi kunderne til at fortsætte ned gennem 

Nørreportkvarteret efter lampeinstallationen? 

Vi har fået lov at låne et flytbart A-skilt til test. Maria og Helle sætter 

sig sammen om tekst og print. 

 

 

Maria (Aabenraa 

Kommune),  

David. 

 

 

 

 

 

Maria (Aabenraa 

Kommune), 

Lotte (Lilly). 

 

 

David 

 

 

Maria (Aabenraa 

Kommune), 

Helle (Change) 
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Aktiviteter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Black Friday: 

08.00-22.00  

Flere kører det i flere dage. Lotte spørger Shop i City ang. Black 

Friday/Week.  

Man kan evt. slå sig sammen og give en kop kakao/Gløgg osv. hvis 

muligt for de nye corona-restriktioner.   

 

Julen 

Butikkerne pynter deres vinduer med gran og julelys. Det er vigtigt at 

arbejde med lys i butiksvinduerne i den mørke tid, da dette tiltrækker 

besøgende både i og uden for åbningstiden. 

Juleudsmykningerne tændes samtidig med resten af byen.  

 

Der laves en julekalender for Nørreportkvarteret. En fysiske ’låge’ 

der går på tur mellem butikkerne og skifter sted hver dag. Kunderne 

skal tage et billede af den, og fortælle hvor den er. Herefter trækkes 

der lod en gang om ugen, hvor vinderen får gaver/gavekort fra 

Nørreportkvarterets butikker. 

 

Alle i området 

 

Lotte (Lilly) 

 

 

 

 

 

Alle i området 

 

 

 

 

Gitte (Tinzon 

House) 

 

 

Evt.  

Test med spritdispensere til gaden.   

 

Gitte (Tinzon 

House) 

Næste møder Dette var det sidste officielle BID-møde for i år.  

 

Vi melder nye BID datoer ud for 2021 efter evalueringsmødet d. 19. 

november.  

Vi vil gerne sige tak for det gode engagement og samarbejde i 2020, 

og ser frem til nye tiltag og spændende arrangementer i 

Nørreportkvarteret, i det nye år.  

I kan altid genlæse referaterne her:   

http://fremtidensaabenraa.dk/omraadefornyelse-nord/bid 

Husk sammen løfter vi Nørreportkvarteret. 

Alle kan noget, ingen kan alt, sammen 

kan vi det hele  

TAK for et godt møde  

 

http://fremtidensaabenraa.dk/omraadefornyelse-nord/bid
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Venlig hilsen 

 

Mikkel Niess 

Konsulent 

BIDdanmark 


