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Mødereferat d. 23. juni 

16 deltagere SUPER fremmøde  

Mødested: Cafe Agnes og tak for kaffe og croissanter 

Emne Beskrivelse Ansvarlig 

Intro  BID Nørreportkvarteret er geografisk placeret fra Nørreport og til 

Nørretorv i Aabenraa. 

BID Nørreportkvarteret er skabt til at understøtte Shop i City og 

gaden med aktiviteter, og hjælpe med at skabe sammenhold i 

området. 

 

Velkommen Mikkel bød velkommen  

Der var en kort præsentationsrunde. 

 

Corona 
situationen:  

 

Vi tog en runde bordet rundt. 
 

Der er en generel god stemning, og kunderne er begyndt at vende 
tilbage. Folk er positive i byen og alle forventer der kommer flere 
danske turister til byen denne sommer. 
 
Rundt i landet er der stadig store udfordringer, også globalt er 
detailhandlen presset. Senest har Zara meldt ud at de lukker 1.200 
butikker på verdensplan. Storcentrene er også presset, og flere steder 
flytter butikkerne ud i gågaderne. Så Nørreportkvarteret med sine 

unikke butikker har en fordel pt. Men der skal naturligvis ske noget, 
laves aktiviteter og liv i området. 
 

 

Aktiviteter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flag: 

Det er vigtigt at alle fortsætter med at sætte flag ud i gaden, det har 
en rigtig god effekt. Det skaber opmærksomhed, og tiltrækker 
kunder. 
 

Facebook:  
Fra næste uge kommer der to historier ud om ugen, Joyce vil komme 
rundt og tale med jer alle i løbet af de næste måneder. 
 

Sommeraktiviteter: 

Vi prøver noget nyt og lader de enkelte butikker planlægge små 
aktiviteter finansieret af BID. 
 
Cafe Agnes laver sommerhygge sammen med biblioteket og 
nærliggende butikker eks. Strøgkroen. Der er fokus på 
historiefortælling, rundture i kvarteret m. kaffestop hos Cafe Agnes 

og en kold øl ved Strøgkroen. Der blev nedsat en gruppe bestående af 
Cafe Agnes, Biblioteket og Strøgkroen. Der blev afsat 5.000.- til 
denne aktivitet, der skal være en aktivitet én gang om ugen hele 

 

Alle 

 

 

 

ShopiCity 

 

 

 

 

 

 

Café Agnes, 

Biblioteket og  

Strøgkro 

 

 



BID Nørreportkvarteret – referat fra morgen møde 23. juni                 

Side 2 af 3 

 

Emne Beskrivelse Ansvarlig 

 

 

 

 

sommeren. Byhistorisk Forening kan evt. kontaktes i denne 
sammenhæng. 
 
Aabenraa Kunsthandel laver en tegneworkshop for børn. Dette bliver 
den 15. juli. Der er afsat 1.000.- til denne aktivitet. 
 
Knit Happens vil lave et udendørs strikkeevent, hvor BID bl.a. 

betaler til garn og kaffe. Der bliver strik i gågaden som et hyggeligt 
event i løbet af sommerferien. Der er afsat 1.500.- til denne aktivitet. 
 
 
Biblioteket laver pop-up events i løbet af sommeren med bl.a. 
strandsole osv. 
 

 
Der skal laves en annonce i avisen om Nørreportkvarteret, og om de 
mange butikker der er i området. Lotte (Lilly) sørger for at dette 
bliver sat i gang. Der er afsat 3.000.- til en helsides annonce til 
Ugeavisen. Efterfølgende kan siden bruges til at printe ud, og deles 
ud til kunderne. 
 

Andet/evt.: 

 
- Lotte og Maria arbejder på en pop-up butik overfor Lilly. 

Hvis det lykkedes, bliver det den 16.-16. august. 

 
 

- Turisterne spørger indtil de tomme bygninger på 
projektgrunden (de ved jo ikke at der arbejdes på et 
spændende projekt), derfor blev det aftalt at det grafiske 
materiale tidligere brugt til standeren skal printes som 
plakater i tre sæt, og skal sættes op i de tomme vinduer. Det 
vil give lidt at se på og noget at snakke om. Joyce kontaktes.  

 

- Når der er fremvisning af et lejemål, skal kvarteret vide det, 
så alle kan hilse på en eventuel kommende lejer, og vise 

hvilket stærkt sammenhold der er i Nørreportkvarteret. Anne 
undersøger nærmere ift. telefonkæde.  

 

- DNA flytter ind i Nørreportkvarteret i løbet af sensommeren.  
 

 

 

 

Aabenraa 

kunsthandel 

 

Knit Happens 

 

 

 

 

Biblioteket 

 

 

Lotte (Lilly) 

 

 

 

 

 

 

Lilly og 

Aabenraa 

Kommune 

 

Knit Happens 

ShopiCity, 

Aabenraa 

Kommune 

 

 

 

Aabenraa 

Kunsthandel 

 

 

 

 

ShopiCity Der er mange turister der tjekker ind/ud om lørdagen. 
 
Der vil være ’Munter Mandag’ hver mandag i løbet af sommerferien. 
Med forskellige børneaktiviteter, loppefund, musik, sjov og spas. 
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Hele gågaden dekoreres på søndag, og der er brug for hjælp. Der var 
hurtigt 4-5 stykker der meldte sig fra BID Nørreportkvarteret 
SÅDAN det er sammenhold.  
 

Næste møder Næste BID møde er 12. august kl. 08.30-09.45 ved Cafe Agnes. 

Dagsorden: 

1. Sidste referat 

2. Corona situationen 
3. Aktiviteter lige nu 
4. Fremtidige aktiviteter 
5. ShopiCity  
6. Evt. 
 
 

 

Referaterne og mødedatoerne findes her:  

Fremtidensaabenraa.dk  

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

Nørreportkvarteret. 

 

Alle kan noget, ingen kan alt, sammen 

kan vi det hele  

 

Dato for de næste BID møder: 

10. september 08.30-09.45 

7. oktober 08.30-09.45 

5. november 08.30-09.45 

 

 

Venlig hilsen 

 

Mikkel Niess 

Konsulent 

BIDdanmark 

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

