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Referat fra mødet: 

9 Deltagere 

Mødested: Virtuelt  

Emne Beskrivelse Ansvarlig 

Intro  BID Nørreportkvarteret er geografisk placeret fra Nørreport og til 

Nørretorv i Aabenraa. 

BID Nørreportkvarteret er skabt til at understøtte ShopiCity og gaden 

med aktiviteter, og hjælpe med at skabe sammenhold i området. 

 

Velkommen Mikkel bød velkommen og fortalte kort om det virtuelle møderum 

Zoom. 

 

Info fra 

Business 

Aabenraa 

Erhvervskonsulent Michael Dinesen fra Business Aabenraa fortalte om 
hvad Business Aabenraa kan tilbyde af hjælp til de erhvervsdrivende. 
Business Aabenraa kan hjælpe med bl.a. forretningsudvikling, drift, 
salg, personale, krise, uddannelse osv.   

 
Erhvervshus Sydjylland har også noget der hedder SMV digital, hvor 
man kan søge om støtte hvis man vil lave en webshop.   
Der findes også et program der hedder Early Warnings, som hjælper 
virksomheder i problemer. 
 
Alt ovenstående er gratis, så kontakt Michael Dinesen ved spørgsmål, på 
mobil: 26 36 98 67. 

 
Business Aabenraa: https://businessaabenraa.com 
 
Erhvervshus Sydjylland: Early Warning: https://ehsyd.dk/early_warning 

Erhvervshus Sydjylland: Covid19 hjælpepakker: 

https://ehsyd.dk/forside/0/2 

 

 

Status fra alle: Status fra alle hvordan går det? 

 

Kommunalt ansatte med ikke kritiske funktioner er hjemsendte indtil 
regeringen melder nyt ud ang. genåbning af landet. De arbejder 
hjemmefra med samme opgaver som normalt, og kan stadig kontaktes 
pr. telefon og mail inden for normal arbejdstid.   

 
Påskelørdag var der rigtig mange mennesker i gågaden. Mange butikker 
er genåbnet og det hele virker mere positivt. Der er mange der går tur 
igennem gågaden og kunderne i butikkerne er positive. 
 
Initiativer såsom påskepakker, gavekort og dørsalg har været med til at 
holde omsætningen oppe i nogle butikker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://businessaabenraa.com/
https://ehsyd.dk/early_warning
https://ehsyd.dk/forside/0/2
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Status i byen 

v. Dorthe 

(Shop i City) 

Dorthe arbejder med en fælles markedsføring, som er med til at holde 

hjulene i gang. Det er derfor vigtigt at butikkerne bakker op om tiltagene 
såsom den fælles webshop som gør det nemmere for kunder at støtte de 
lokale butikker ved køb af varer. Der opfordres derfor til at man 
tilmelder sig den fælles webshop som erhvervsdrivende i gågaden.  
 
Der er bestilt nye blomster til gågaden som del af projektet Vild Have i 
Gågaden. 

Shop i City arbejder på nye arrangementer som er tilpasset de nye krav 
ift. forsamlinger osv.  
Kontingentet til Shop i City er flyttet for at hjælpe medlemmerne. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad gør 

andre byer v. 

Mikkel 

Dem der er aktive på Facebook, og aktive i byen/gågaden oplever en 
nogenlunde omsætning, og der er også nogen der oplever vækst ift. 

sidste år. Butikker der fortæller om hvad de laver, laver tilbud, 
konkurrencer, bringer varer ud osv. får mange positive kommentarer fra 
kunderne. Det er en rigtig god investering for fremtiden. 
 
Flere butikker har haft stor succes med at bruge butiksvinduet mere 
aktivt under nedlukningen, og lave tilbud fra dette. 
Da mange går tur gennem gågaden, kan butikker bruge deres vindue 
mere aktivt ved at lave enkelte tilbud, og skifte opsætningen to gange 

om ugen. Dvs. sætte en vare op med et mobilepay nummer eller 
lignende og evt. tilbyde udbringning.  
 
Der er også mange der laver specielle tilbud til dem der har fødselsdag. 
Man giver altså et bud på en fødselsdagsgave baseret på butikkens 
salgsområde og tilbyder indpakning, udbringning, kortskrivning osv.   
 

Mange byer er i gang med at finde ud af hvordan man kan lave en tryg 
genåbning. Det kan være let tilgængelig håndsprit, nudging ift. 
retningsanvisning i gågaden, optegnede afstande i gågaden for at hjælpe 
kunderne med at huske på afstand osv. 
 

 

Hvad kan vi 

gøre lige nu? 

Der sættes flag ud på gågaden foran butikkerne fra på fredag, for at 
tydeliggøre at butikkerne er åbne, og fejre den gradvise genåbning af 
landet og butikkerne. Anne (Aabenraa Kunsthandel) taler med Lotte 
(Lilly) om uddeling af allerede indkøbte flag. 
Der arbejdes på endnu en bestilling af flag. 
 

Anne 

(Aabenraa 

Kunsthandel) 
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Dorthe (Shop i City) sørger for et Facebook opslag om at der flages i 
Nørreportkvarteret.  
 

Det er blevet foreslået om der skal laves et genkendeligt klistermærke, 
skilt eller opsætning for håndsprit i butikkerne, så dette er ens i alle 
butikker. Herved er det nemmere for kunden at identificere håndspritten, 
og det vil fremstå som et fælles symbol for at Nørreportkvarterets 
butikker står sammen og passer på hinanden..  
Dorthe indhenter tilbud på en fælles løsning og vender tilbage med en 
pris. (tip: Grafical.dk sælger håndfri dispensere)  
 

 
Nørreportkvarterets gademøbler er gode her i covid-19 tiden, da de 
tilbyder siddeplader med god afstand. Butikker med siddemøbler 
opfordres til at lægge skind, tæpper, puder eller andet ud på disse for at 
indbyde besøgende til ophold. 
 
Uddeling af løbesedler om BID til butikker som endnu ikke er tilmeldt 

maillisten eller har været med til møderne.  
 
 

Dorthe (Shop i 

City) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 

 

 

 

 

Anne 

(Aabenraa 

Kunsthandel) 

Hvad skal vi 

gøre når 

forsamlingsfor

buddet bliver 

hævet? 

Loppemarked, Gadefest, Gående musik. Køb lokalt vi passer på 

hinanden.  

 

Eventuelt Vi skal have flere i gang igen, deltagerne deler referatet ud og opfordrer 
alle til at deltage. 

 

 

Næste møder Næste BID møde er 30. april kl 08:30-9:00, og er et ekstra møde af 30 

min. som opfølgning på igangsatte initiativer.  

 

Mødet vil foregå virtuelt på nedenstående link: 

https://zoom.us/j/98949003708?pwd=eTdURUVtcjk0ZkwySlQzeEVOL0

FGdz09 

Hvis nødvendigt ved login: 

Møde ID: 989 4900 3708 

 

https://zoom.us/j/98949003708?pwd=eTdURUVtcjk0ZkwySlQzeEVOL0FGdz09
https://zoom.us/j/98949003708?pwd=eTdURUVtcjk0ZkwySlQzeEVOL0FGdz09
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Password: 762288 

Husk at godkende at give tilladelse til at bruge kamera og audio på dit 

redskab (pc, telefon eller Ipad/tablet) ved videomødet.  

 

Dagsorden: 

1. Sidste referat 
2. Corona situationen 
3. Aktiviteter lige nu 
4. Fremtidige aktiviteter 
5. ShopiCity  

6. Evt. 
 

Referaterne og mødedatoerne findes her:  

http://fremtidensaabenraa.dk/omraadefornyelse-nord/bid 

ALLE tager en nabo med til næste BID møde, husk sammen løfter vi 

Nørreportkvarteret. 

Dato for de næste BID møder: 

7. maj 08.00-09.30 

4. juni 08.00-09.30 

12. august 08.00-09.30 

10. september 08.00-09.30 

7. oktober 08.00-09.30 

5. november 08.00-09.30 

 

Venlig hilsen 

 

Mikkel Niess 

Konsulent 

BIDdanmark 

http://fremtidensaabenraa.dk/omraadefornyelse-nord/bid

