
Opsamling fra BID brainstorm- og idémøde den 04/02-2021 

 Mødet blev afholdt online 

 

 Af hensyn til coronasituationen vil Nørreportkvarteret ikke gennemføre påskefrokosten i år 

 

 Dorthe (Shop-i-City) er ved at planlægge Eventyrsjagt i forbindelse med påsken. Her bliver 

Nørreportkvarteret inddraget som en del af eventen – enkelte butikker får et eventyr som butikken 

skal repræsentere i sin udsmykning 

Action: Dorthe tager fat i de respektive butikker 

 

 Nørreportkvarteret ønsker at læne sig op at de aktiviteter, der søsættes fra Shop-i-City – samtidig 

med at Nørreportkvarteret krydrer de planlagte events med eventuelle egen indslag ind i temaet 

 

 Der blev til mødet drøftet, at det måske var oplagt at arbejde ud fra den tankegang at 

Nørreportkvarteret har to større selvstændige arrangementer i løbet af året – men det er ikke 

endelig defineret hvilke arrangementer det skulle være. Der blev foreslået: Montmartre, 

modeshow 

 

 Der blev besluttet at byggepladshegnet skal udsmykkes – her er Dorthe tovholder og tager fat i 

kvarterets butikker, hvis der er behov for hjælp til opsætning 

 

 I forhold til Det midlertidige byrum blev der foreslået ”Vild have”-tema med masser grønt, 

siddepladser, blomster, insekthoteller m.m. (Janni tager det med videre) 

 

 Brugen af radiospots blev drøftet. Med hensigt på at promovere/fortælle Nørreportshistorie 

fremfor en konkret event  

 

 Open By Night i september bliver med De 17 Verdensmål som tema – og her vil det være muligt at 

lave en større event 

 

 Næste møde: torsdag den 4. marts kl. 08-09.30 FORHÅBENTLIG fysisk 

Indhold til næste møde: 

 Vi skal nå til enighed om, hvordan Nørreportkvarteret vil inddrages i det eventyrlige påsketema 

mhp. udsmykning og pynt (hvor meget eller hvor lidt skal der gøres ud af det?) 

 Afklaring af usikkerhed ift. det midlertidige byrum – hvad er muligt? 

o Janni medbringer (forhåbentlig) plantegninger over det midlertidige byrum 

 Idégenere og nå til enighed om, hvilke selvstændige arrangementer Nørreportkvarteret vil have op 

at køre – her blev der bl.a. drøftet om et kunsttema og et modeshow samt Montmartre   

 Hvad skal der ske til Open By Night i maj? 

 Lægge en foreløbig plan for aktiviteter og events for 2021 samt diskutere markedsføring af 

kvarteret 


