
Referat af BID-møde den 4. november kl. 8-9.30 (Knit Happens) 

1) Kort fra Janni + Dorte (15 min.) 

Status på anlægsprojekter 

- Passage 9 (Lasse) 
o Der har været lidt udfordringer men de skulle være løst 
o Arbejdet er i gang, forventes færdiggjort primo/medio november 

- Passage 4 (Karger Beauty) 
o Aftalerne er på plads 
o Anlægsarbejderne igangsættes forventeligt primo 2022 

- Passage 7 (Strøgkroen) 
o Aftalerne er på plads 
o Anlægsarbejderne igangsættes forventeligt primo 2022 

- Parkeringspladsen på Barkmøllegade 
o Arows’ del udføres i november 2021 
o Kommunens del udføres primo 2022 

- Midlertidigt byrum 
o Arbejdet er i gang 
o Arbejder stadig mod færdiggørelse omkring årsskiftet 
o Der åbnes op når arbejderne er færdige – medfører reparationer i 2022 når 

græs mm skal sås 
 

Kunstprojekter 

- Der fondssøges stadig 

- Skitserne offentliggøres ifbm. KFU/VLB primo december 2021 

- Der bliver en egentlig indsats omkring formidling af værkerne i foråret 2022 når vi 
kender tidsplan for arbejderne og kan involvere kunstnerne 

- Forventes realiseret i foråret/sommeren 2022 
 
Status ShopiCity (Dorte) 

- Gågaden bliver gjort julepyntet i weekenden 12.-14. november – Dorte har brug for 
hjælp søndag den 14. november.  

- Banegården bliver til julehjertebyen 

- Der bliver leveret 60 juletræer til Nørreportkvarteret fredag den 12. november 

- Juletoget kører gennem hele gågaden i år 
 

2) Jul – hvad mangler der afklaring på? 

Lotte har styr på tilmeldinger til julefrokosten og sender listen over deltagende 

butikker til KALB 

Drillenisser og musik er på plads 

BID’et har sagt ok til at leje forskelligt udstyr til belysning af 60 juletræer (3000 kr.) 

 

OBS: der er brug for ekstra hænder til opsætning af 60 juletræer på 

byggehegnet 



 

3) Markedsføring for julefrokost  

Der blev optaget en video til annoncering 

Kalb udarbejder: 

o Video 

o Handout til butikkerne 

o Annoncemateriale til online  

o Oprettelse af begivenhed 

o Opsætning af online kampagne (her er der afsat 3000 kr.) 

4) Evalueringsmøde – sted og tid 

Der er aftalt at evalueringsmødet er tirsdag den 7.december fra kl. 8.-9.30 og 

holdes hos Hanne.  

Kalb sørger for dagsorden med afsæt i tidligere input fra BID’et.  


