Opsamling fra BID-møde den 04/03-2021


Mødet blev afholdt online



Janni gennemgik de første plantegninger af det midlertidige byrum, som kommer til at tage
udgangspunkt i et grønt opholdsområde med plads til leg, bevægelse og aktivering.



Byggehegnet vil i påsken blive udsmykket med visuelle fortællinger om påskens historie – Dorte
afventer lige nu endelig go på byggehegnet . Efter påske vil udsmykningen blive taget ned, og de
store blomsterkugler vil blive i stedet hængt op på byggehegnet. Det sker efter den 10. april.



Der vil komme til at køre annoncering vedrørende ”En Eventyrlig Påske” på TV Syd, og Dorthe
kæmper også for at få et (nyheds)indslag i hus, mens påsken finder sted.



Alle butikker opfordres i høj grad til at gøre noget ud af udsmykningen i deres vindue mens
påsketemaet finder sted (uge 12+13) – hjælp gerne hinanden, og sørg for at alle inddrages.



Det er på nuværende tidspunkt svært at planlægge noget konkret for hele Nørreportkvarteret pga.
situationen, vi befinder os i. Derfor vil vi gerne mødes fysisk, så vi kan på fastlagt noget mere
konkret – både ift. selvstændige begivenheder, men også i form af en markedsføringsplan.



Næste møde: torsdag den 8. april kl. 08-09.30 – FYSISK, enten udendørs eller i Frivilligcentret.

Kommende begivenheder udover påsken:


Frivillighedscenteret har i uge 38 fokus på frivillige og foreningsarbejdet. De har derfor fore spurgt
om butikkerne i Nørreportkvarteret vil støtte op om den aktivitet. Blandt andet ønsker centeret at
de enkelte butikker sammen med en relevant forening sætter fokus på netop foreningen – her
forestiller man sig at butikken stiller et vindue til rådighed, hvor forening i samarbejde med
butikken kan udstilling i butikkens vindue med udgangspunkt i foreningen.



Open By Night den 7. maj er endnu uvis grundet Corona. Forhåbentlig kan vi afholde det som
planlagt, men der er en risiko for, at det må skubbes til 4. juni alt efter restriktionerne. Derfor er
der endnu ikke planlagt noget her.



I uge 32 vil der være Kunst- og teatertema i hele Aabenraa Kommune, og der forventes derfor at
eksterne kunstnere og skuespillere vil lægge vejen forbi gågaden med deres optog 1-2 gange i løbet
af ugen – men det er endnu ikke helt afklaret.



Open By Night den 3. september bliver med udgangspunkt i De 17 Verdensmål og bæredygtighed –
en større festival/event, som Aabenraa Kommune står bag. I forbindelse med den aktivitet blev der
drøftet at afholde Montmartre i Nørreportkvarteret fredag-lørdag.



Halloween, der officielt er den 31. oktober, vil blive fejret i Aabenraas gågade hele oktober måned.

Indhold til næste møde:


Vi skal nå til enighed om, hvilke selvstændige arrangementer Nørreportkvarteret vil have op at køre



Lægge en foreløbig plan for aktiviteter og events for 2021 samt diskutere markedsføring af
kvarteret
o Vil vi gøre brug af radiospots? Dorthe har her fået en god pris, hvor vi ikke skal betale for
produktionsomkostningerne
o Musik i Nørreportkvarteret – kunne en DJ eller gademusikere skabe liv i kvarteret?
 Dorthe har indvilliget til at hjælpe med markedsføring af dette



Hvad skal der ske til Open By Night i maj? Er vi nærmere en afklaring mhp. restriktioner osv.?
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