
Referat, BID-møde, 3. juni 2021 klokken 8.00-9.30 

BID’et havde inviteret til morgenmad på Café Agnes, der deltog cirka 13-14 personer alle med tilknytning til 

Nørreportkvarteret. 

Velkomst og dagsorden v/ Kirsten 

Kirsten fra KALB bød velkommen og rammesatte kort BID-mødet, der havde til formål at afstemme 

forventninger mellem kommunen, BID’et og hvilken rolle blandt andet ShopiCity spiller i den sammenhæng. 

Kort opdatering vedr. julebelysning 

Kirsten opdaterede kort BID’et vedr. julebelysning, hvor ShopiCity har aflyst julebelysningen eller i hvert 

fald ikke opkrævet betaling fra BID’et vedr. eventuel julebelysning.  

Kort opdatering vedrørende midlertidigt byrum 

Det midlertidige byrum bliver behandlet den 3. juni – og Janni regner med, at det bliver endeligt godkendt. 

Nedrivningen er p.t. forsinket to til tre uger (pt. afsluttet ultimo august) – selve etableringen af byrummet 

vil tage to til tre måneder fra nedrivning er gennemført. Derudover bliver der sat gang i renovering af 

passager, parkeringsplads samt bagsider – hvor der kommer plankeværk op, og derudover bliver det også 

malet forskellige steder. Der kommer mere info efter licitationen i slutningen af august. Det vil være Jakob 

og Lars fra Aabenraa Kommune, der er tovholdere fra kommunens side 

Det midlertidige byrum vil som minimum bestå i to år. 

Tankerne bag BID’et samt finansiering 

Formål med BID’et er at skabe: 

- netværk og sammenhold 

- events og arrangementer 

i Nørreportkvarteret. 

Det er BID’et selv, der bestemmer, hvad arbejdet i BID’et skal indeholde – I bestemmer selv, hvad der skal 

fyldes ind. 

Finansieringen af BID’et står på to ben: 

- udgifter til facilitator + diverse materialer 

- pulje til disponering for BID’et (50.000,- kroner) 

Der er afsat et budget i 2021, og der er muligvis også et mindre beløb til rådighed til BID’et i 2022 – men det 

er ikke endeligt afgjort. 

 

ShopiCitys rolle i BID’et 

BID’ets opgave er IKKE at være en konkurrent til ShopiCity, men det er heller ikke tænkt til at være 

’fødekæde’ til ShopiCity. Tanken er, at BID’et er et supplement. ShopiCity får et mindre ’honorar’ for 

deltagelse. Aftalen er, at Dorthe fra ShopiCity deltager i møderne og kommer med input til BID’et, samt 

opdaterer BID i forhold til konkrete tiltag, events mm. som ShopiCity er en del af eller arrangerer. 



Derudover skal hun holde BID’et opdateret, i forhold til hvad der sket rundt omkring i landet. Hun skal også 

bistå med tilladelser, hvis der skal være arrangementer, og hun skal varetage økonomien og komme med 

gode priser på radiospot, annoncer mm. Derudover varetager hun også budgettet for BID’et. 

Konklusionen blev: 

BID’et ønsker samarbejde med ShopiCity og læner sig gerne op ad de tiltag/events, som ShopiCity 

arrangerer og afholder. Der blev besluttet, at Dorthe og Jannie deltager i BID-møderne, men kun i starten af 

møderne, hvor de kort orienterer BID’et, hvorefter mødet udelukkende er for BID’et og skal fungere som et 

arbejdsmøde. 

I forhold til håndtering af budgettet, så skal det fortsat være Dorthe, der betaler regninger, men der skal 

være en løbende afrapportering til KALB/Janni.  

KALBs opgave i BID’et 

Efter mødet i november 2020 blev der i BID’et besluttet, at der var brug for andre kompetencer i BID’et. 

Der er derfor indgået en aftale med KALB (Kirsten). Deres opgaver består af at: 

- Facilitere BID-møderne (dagsorden, referat, afholdelse af møder) 

- Annonceskabeloner (Seks generelle udkast) 

- Markedsførings-/kommunikationsplan 

- Drejebog for alle afholdte events i 2021 

Der blev besluttet, at KALB skal udarbejde et forslag til en markedsføringsplan for Nørreportkvarteret – 

både on- og offline. Desuden vil nogle af annonceskabelonerne blive konverteret til andre grafiske 

elementer. Lige nu skal der laves to bannere til Nørreportkvarteret, der skal byde besøgende velkommen til 

kvarteret. De skal placeres på byggehegnet/stakittet. KALB laver et udkast. 

Andre aktører for eksempel Joyce (hendes rolle) 

Der er tvivl om Joyces rolle – men nogle mener, at hun er administrator på Nørreportkvarterets Facebook-

side samt Instagram. Det konkluderes, at nogle fra BID’et har lavet en aftale med hende. Der er lidt tvivl 

om, hvordan det foregår – Nørreportkvarteret skal huske at fodre hende. Ikke alle kender til den aftale. 

 

Action: Kirsten følger op med Dorthe omkring budgettet, hvor meget er der blevet betalt til Joyce, og 

hvordan aftalen er. 

 

Der bliver talt om, at der burde udpeges en eller flere fra kvarteret til at varetage administratorrollen – der 

bliver ikke udpeget nogen. Jannie foreslår, at BID’et betaler en af medlemmerne for at lave opslagene på 

sociale medier. Dette kunne være en mulighed. Men der bliver ikke besluttet noget. 

 

 

Next step  

Der blev besluttet, at Liselotte skal præsentere hendes markedsanalyse til næste møde i august. Der bliver 

talt generelt om markedsføring af Nørreportkvarteret – hvilke forventninger har medlemmerne? 

 

Der er et ønske om at synliggøre Nørreportkvarteret – hvor starter og slutter det. Det blev derfor besluttet 

at få lavet et banner, der byder gæster velkommen til Nørreportkvarteret, der skal placeres på 

byggehegnet.  



 

Det blev besluttet, at det er Gitte og Majbritt, der er kontaktpersoner, og dermed godkender udkast fra 

KALB. 

 

Next step 

BID’et ønsker at afholde en større event i sensommeren – nemlig Montmartre. Derudover skal der også 

arrangeres en bydelsfest i foråret 2022, når områdefornyelsen er gennemført. 

 

Montmartre-arrangement 

Montmartre skal afholdes den 21. august (uge 33), samtidig med at der er gadefestival og musik på torvet. 

Der bliver nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Louise, Tina, Mette – men de uddelegerer 

arbejdsopgaver og er afhængige af, at ALLE hjælper til.  

 

De taler om at blive en forening, for så kan de låne udstyr gratis i Grejbanken.  Der er ikke truffet nogen 

beslutning. 

 

Det bliver besluttet, at Kirsten skal udarbejde en drejebog vedrørende Montmartre på baggrund af det, 

Dorthe har gjort tidligere. 

 

Pride WEEK 

Der skal pyntes op til Pride WEEK, der løber fra 24.-30. juni – der bliver lavet et opslag i FB-gruppen. 

 

MunterMandag 

Der vil være to aktiviteter i forbindelse med MunterMandag – en fotovæg + børneaktiviteter hos Knit 

Happens. Derudover vil der også være en online konkurrence, hvor der skal findes fire præmier. Her er det 

besluttet, at det skal være fire gavekurve med forskellige præmier/gavekort fra butikkerne i 

Nørreportkvarteret. Gitte er tovholder sammen med Maibritt. 


