Referat af BID-evalueringsmøde, den 7/12-21


Evaluering af 2021 – set-up og output
Overordnet set har BID’et skabt værdi. Det har været en hjælp at, der har været en tovholder, der
sørger for dagsorden, facliteringen, indkaldelser og referater. Det giver struktur og holder fast i at
BID’et holder fast i de planlagte aktiviteter.
Møderne har været godt planlagte, hvor der er tid til diskussioner, men også få arbejdsopgaverne
fordelt og til tider også løst under møderne.
Man kunne generelt godt ønske sig at flere butikker var repræsenteret til møderne – men så længe
der er opbakning fra de andre butikker, så giver det fortsat mening at arbejde som et BID. Da der er
med til at skabe ekstra aktivitet til Nørreportkvarteret.
Der blev til mødet besluttet at sende et lille brev ud til alle butikker i Nørreportkvarteret med tak
for opbakningen til de forskellige aktiviteter samt et lille spørgeskema, der skal afdække om BIDaktiviteterne giver mening for de andre butikker i kvarteret. (aktion: KALB)



Foreningssnak – et fokusområde i 2022?
Vi talte kort om mulighederne for at stifte en forening, da det umiddelbart ville give mulighed for at
søge penge til forskellige aktiviteter. Men vi besluttede, at vi i løbet af det først halvår 2022 vil
invitere Gry fra Frivillighedscenteret forbi og give BID’et et kort indblik i hvilke muligheder og
umuligheder en eventuel forening kunne give.
(Action: KALB planlægger et mød og aftaler nærmere med Gry)



Aktiviteter i 2022: Bydelsfest, Montmartre og Tour De France
Der blev besluttet at BID’et afholder følgende selvstændige aktiviteter i 2022:
Mont Marte: 25. juni 2022 (i forbindelse med Tour de France tema i hele byen)
Bydelsfest: 10. september (vi fejrer at byfornyelsen et afsluttet)
Julefrokost (dato ikke fastlagt – men ikke samtidig med at julemanden bliver vækket)



Mødetidspunkt + sted
I 2022 vi datoerne for BID-mødet blive fordelt mellem den første tirsdag og torsdag i måneden.
Tidspunktet fastholdes (kl. 8-9.30)
Mødested vil være varierende – men Café Agnes vil være det fortrukne sted. Men vi vil også gøre
brug af KnitHappens og Frivillighedscenteret.
Mødelisten ser ud som følgende:
Torsdag den 6. januar, kl. 8-9.30
Torsdag den 3. februar, kl.8-9.30
Tirsdag den 1. marts, kl. 8-9.30
Torsdag den 7. april, kl. 8-9.30

Torsdag den 5. maj, kl. 8-9.30
Tirsdag den 7. juni, kl. 8-9.30
Torsdag den 4. august, kl. 8-9.30
Tirsdag den 6. september, kl. 8-9.30
Torsdag den 6. oktober, kl. 8-9.30
Tirsdag den 1. november, kl. 8-9.30
Torsdag den 1. december, kl. 8-9.30



Økonomi 2022
Der er forsat penge til BID’et i 2022 – hvorfor KALB også fortsætter med faciliteringen
Der blev desuden besluttet, at BID’et vil invitere medlemmerne fra Plan, Teknik og Landdistrikter til
et dialogmøde for at fortælle dem om de aktiviteter som BID’et står bag og hvorfor der forsat er
brug for opbakning og i 2023 mm.
(Action: KALB aftaler nærmere med kommunen)



Markedsføring
Der er udarbejdet forskellige generiske skabeloner til Mont Martre samt juleforkosten samt noget
generelt materiale til at markedsføre Nørreportkvarteret i sin helhed.
Alle disse skabeloner bliver samlet i programmet Canva, som BID’ets medlemmer får adgang til og
dermed kan bruge til kommende arrangmenter.
(Action: KALB)

