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Referat fra møde d. 12. august 2020
13 deltagere

Mødested: Cafe Agnes og tak for kaffe
Emne

Beskrivelse

Intro

BID Nørreportkvarteret er geografisk placeret fra Nørreport og til
Nørretorv i Aabenraa.

Ansvarlig

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

Status efter
sommerferien:

Enkelte har haft en stille sommer, men genereelt har de fleste haft en
god omsætning, og flere har også haft en væsentlig bedre omsætning
end sommeren 2019.
Der har været mange turister, og især mange danske turister.

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.

Alle

Facebook:
Cafeen og kroen vil gerne reklamere for Nørreportkvarterets
Facebook side, så kunderne kan se hvad der sker i området.
Der udarbejdes materiale til plakater eller lign. til ophængning.

Cafe Agnes,
Strøgkroen og
Tinzon House

Aktiviteter:
Historiefortælling/højtlæsning har været en succes i løbet af
sommeren, så dette tiltag fortsætter. Det blev besluttet at vi forsøger
at lave historiefortælling hver tirsdag. Stedet for højtlæsningen kan
skifte, man byder bare ind til biblioteket, at man gerne vil være med.
Husk at poste på Facebook siden ang. arrangementet.

Rundvisning i kvarteret var også en succes, så dette fortsætter også.
Cafe Agnes og biblioteket er tovholdere.

Aabenraa kunsthandel laver en tegne workshop/konkurrence for børn
med hygge. Der er allerede afsat penge, da arrangementet skulle have
været holdt tidligere.

Alle

Biblioteket &
Cafe Agnes

Cafe Agnes &
Nina

Kunsthandlen
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Mobilt musik var en kæmpe succes, så det fortsætter vi også med.
Det bliver hver torsdag de næste 8 uger. Der er afsat 8x500kr. til
denne aktivitet. Der kan laves opslag på Facebook ang. eftersøgning
af lokale bands.
Husk at indsende ansøgning ang. musik i offentligt rum. Alle
musikdage kan noteres i samme ansøgning, hvis det er samme format
for alle arrangementer.

Strøgkroen og
Cafe Agnes

https://www.aabenraa.dk/vores-kommune/fritid/tilfritidsforeninger/tilladelse-til-arrangementer/
Der indkøbes 4 spritdispensere der skal stå i gågaden til
forsøgsprojekt. Dispenserne skal have et skilt der fortæller at i
Nørreport kvarteret passer vi på hinanden. Dette sørger Gitte for.
(Kontakt Andreas City Vejle 60178308). Dette er en prøvehandling
for at se om det skaber ekstra tryghed for de handlende.
Spritdispenserne vil også kunne benyttes til arrangementer i
Nørreportkvarteret afholdt af BID.

Tinzon House

Evt.:

Turisterne spørger hvorfor der er så meget tomt (de ved jo ikke at
der arbejdes på et spændende projekt) derfor blev det aftalt at der
laves plakater om Nørreportkvarteret, fællesskabet, udviklingen
og butikkerne med udgangspunkt i materialet der blev brugt til
toblerone-skiltet. Disse skal printes 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.

Maria (Aabenraa
kommune),
Majbritt (Knit
Happens),
Aabenraa
Kunsthandel

Der opleves problemer med at mange smider cigaretskodder.
Alle blev enige om, at indtil videre fejer butikkerne en ekstra
omgang foran ens egen butik. Så ser vi om det ikke bliver bedre.

Alle

På næste BID møde fremlægger Maria med en længere status og
gennemgang af de forskellige kommunale projekter i
Nørreportkvarteret.

Maria (Aabenraa
kommune)

Der er nu kun et tomt lejemål i kvarteret (hvis vi ikke tæller dem
med der skal rives ned) Det er super godt 
Husk at sidste chance for facaderenovering og gademøbler er 1.
oktober søg her:

Fremtidensaabenraa.dk/gademøbler
Fremtidensaabenraa.dk/maling
Oplever I problemer med tyveri osv. i området så anmeld det her:
https://politi.dk/anmeld

ShopiCity

4. september er der Bynight
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Alle var meget begejstret for de flotte blomsterdekorationer, og der
er også stor ros fra kunderne for de flotte blomsterkummer.

Næste møder

Næste BID møde er 10. september kl. 08.30-09.45 ved Knit
Happens.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sidste referat
Status fra Aabenraa Kommune
Status på aktiviteter skal vi finde på flere/nye?
De tomme facader status
Verdensmål hvad kan vi gøre i butikkerne og i gaden
ShopiCity
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.

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
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