Dagsorden BID-møde den 7. oktober kl. 8-9.30 (Café Agnes)
1) Kort fra Janni + Dorte (15 min.)
Janni var desværre forhindret i at deltage, men har sendt følgende opdatering i forhold til det
midlertidige byrum samt passager:
Midlertidigt byrum
-

Forventet opstart i indeværende uge
Dog været ramt af sygdom så måske næste uge
Forventer stadig færdiggørelse ultimo 2021
Der vil blive noget reetablering, græssåning mm. i 2022, men det kan ikke undgås med det
anlægstidspunkt
Passager og parkeringsplads

-

-

-

Været nødt til at ændre lidt i rækkefølgen både grundet leveringstider, tilgængeligt mandskab,
julehandel mm.
To projekter
o ARWOS har et kloakprojekt
o Kommunen har renovering af parkeringsplads og passager
ARWOS
o Graver rørbassin ned på parkeringspladsen i november (grundet leveringstid)
o Lukker én ”lomme” men der er fuld adgang til pladsen ellers
o Når rørbassinet er gravet ned udlægges det opgravede område i grus og ligger sådan til
parkeringspladsen renoveres primo 2022
Kommunen
o Renoverer passage 9 (ved Lasse) i år (der er ikke kloakarbejder eller andet)
o Forventet opstart måske fredag i indeværende uge – dog har vi været ramt af sygdom, men
vi håber det stadig holder
o Arbejder der udføres i 2022
 Passage 7 (Strøgkroen)
 Passage 4 (Karger Beauty)
 Parkeringspladsen incl. fortov ved Barkmøllegade
o Får mere info når vi har fået detailtidsplaner mm. fra entreprenøren
o De ejendomme der bliver direkte berørt af projektet, bliver kontaktet
o Fondssøger stadig til realisering af kunstprojektet

Dorthe havde følgende med til mødet:
Julehjertebyen flytter fra Storetorv til skinnerne. Juletoget kommer derfor til at køre hele vejen gennem
gågaden. Så der bliver en bedre sammenhæng i hele byen. Supergodt for Nørreportkvarterets butikker
og strømmen af kunder.
Dorthe kunne også fortælle at der sker mange ting i forbindelse med Tour de France til sommer – en
begivenhed, der skal sættes aktivt i spil i Nørreportkvarteret. Man kunne overveje at flytte Montmartre
til sommer, da det temamæssigt passer supergodt ind i Montmartre-temaet. Derudover vil hele byen
blive pakket ind i gult til sommer.

2) Jul – vi skal planlægge julefrokosten
a. Hvad skal alt samles til ansøgningen
Dorthe hjælper med ansøgningen til kommunen – hun har alt hvad hun skal bruge.
b. Hvilke butikker tilbyder hvad – julefrokost?
Lotte tager fat i Nørreportkvarterets butikker for at aftale, hvem der serverer hvad.
3) Markedsføring for julefrokost – vi skal lave video til online markedsføring. Andet?
Vi starter annonceringen et 2-3 uger før julefrokosten. Vi optager video til næste BID-møde (husk
nissehuen!)
Der blev besluttet at BID’et køber 60 juletræer til 100 kroner stykket til at udsmykke byggehegnet i
kvarteret. Dorthe hjælper med opsætning – det bliver den weekenden 13.-14. november. Der er
brug for at alle hjælper til med opsætningen. BID’et opfordrer derfor alle til at hjælpe til.
Opsætningen starter den 13. november fra kl. 14 – kom frisk!
Mødedeltagerne opfordrer til en fælles juleafslutning for BID’et – måske i Mettes gårdhave. Ikke endelig
besluttet.
4) Andet
Der blev forslået at mødedagen bliver rullende samt mødestederne fra næste år. Så flere har mulighed for
at deltage. Kirsten laver afstemning i Facebookgruppen, så vi kan finde ud af hvilke dage, der fungere bedre
end andre.
Der blev besluttet at BID’et skal mødes til et evalueringsmøde tirsdag den 7. december kl. 8-9.30 – Lotte
afklarer med Frivillighedscenteret om vi kan være der. Nærmere info følger. Dagsorden indeholder pt:
-

Evaluering af 2021 – set-up og output
Foreningssnak – skal BID’et være en forening?
Hvad skal fokus være 2022?
o Bydelsfest, Montmartre og Tour De France
Mødetidspunkt + sted
Økonomi 2022
Markedsføring

