BID-møde den 6. maj 2021

Praktik
-

Der blev besluttet at vi fremover mødes i Café Agnes, når det gælder BID’et
Der blev aftalt at deltagerne ligger 5 kroner for kaffen

Midlertidigt byrum
-

Janni kunne desværre ikke deltage i mødet, men hun havde sendt en statusmail:

Status er:
-

Inddragelsesperioden er afsluttet
Der kom ca. 130 besvarelser ind på online afstemningen
Resultatet er vi ved at samle sammen, det præsenteres på udvalgsmødet torsdag aften
De næste par uger går med at tilpasse forslaget til resultatet af afstemningen og indarbejde
inventar med mere
6. juni forelægges den endelig plan vores fagudvalg til godkendelse
Herefter er der udbud (forudsat at forslaget godkendes selvfølgelig)
Forventet anlægsstart ultimo august (efter endt nedrivning).
Anlægsperioden kendes ikke på nuværende tidspunkt, men forventes at være 2-3 mdr.
Hjemmesiden fremtidensaabenraa.dk/byrum opdateres med den bearbejde plantegning,
tidsplan ol. i takt med at dette udarbejdes/godkendes

Der var flere spørgsmål fra deltagerne – det blev derfor besluttet at Janni (hvis muligt) skal deltage
i de første 15-30 min af BID-mødet (i hvert fald så længe der er gang i det midlertidige byrum).
Action: Kirsten tager fat i Janni og aftaler nærmere

Aktiviteter
MontMartre (selvstændigt event)
BID’et har besluttet at de vil Nørreportkvarteret skal have en større selvstændig aktivitet i løbet af
året – mange af deltagerne til mødet pegede på MontMatre som en super mulighed.
Det blev derfor aftalt at vi til næste BID møde skal afdække omkostninger og manpower i forhold til
planlægning og afholdelse af sådan et projekt.
Action: Dorthe sender tidligere budget til Kirsten. Kirsten kommer med en kort oversigt af
ressourceforbruget – både i forhold til økonomi samt manpower.
Muntre mandag
Derudover blev er også besluttet, at Nørreportkvarteret vil støtte op om ShopiCityevents/arrangementer (MunterMandag). Kører hver mandag i julimåned. MunterMandag er
målrettet børnefamilier og ShopiCity opfordrer til at finde på understøttende aktiviteter, så som
ansigtsmaling, tegnekonkurrence mm. Det gælder blot om at finde på mindre aktiviteter, der ikke
skal foregå alle butikker.

Action: Kirsten indkalder til en workshop (1 time), hvor vi sammen finder på og beslutter hvem der
gør hvad hvornår. (Workshoppen vil foregå i maj – indkaldelse følger).
BID’et opfordrer butikker, der ikke kan deltage til at sende gode ideer til kirsten@kalb.dk – så
indsmaler hun!
Udsalg
Sommerudsalget starter i ShopiCity den 1. juli
Halloween
Halloween vil køre hele oktober – altså ikke kun i uge 42
Jul
Dorthe orienterede om juleudsmykningen – der i år igen bliver større og vildere. Dorthe fortalte om
et ønske om at opstille julebelysning i det nye midlertidige byrum – og bedte om økonomisk hjælp
til finansiering af juleudsmykningen i det midlertidige byrum.
BID’ et besluttede at bidrage med 10.000,- til udsmykningen.
Musik
BID’et var enige om, at musik er en god idé og at det er noget man ønsker at investere i. En god
placering kunne være ved fx Svaneapoteket og/eller udenfor sushibaren.
ShopiCity arrangerer musik på Nørretorvet på følgende dage: 8. maj, 19. juni samt 28. august.
BID’et blev enige om at på disse dage ikke skulle være selvstændige musiktiltag.
Action: Der blev ikke besluttet noget endeligt – hvornår og hvem.
Eventuelt
Mette fra Café Agnes efterspurgte om der var stemning for at mødes til en fyaftensøl – det var der.
Action: Mette vil invitere til en fast fyraftensøl en gang om måneden
Dorthe opfordrede butikker i Nørreportkvarteret, der ikke er medlem i ShopiCity at blive det.
Liselotte (tidliger praktikant hos (KALB) har gennemført en spørgeskemaundersøgelse i
Nørreportkvarteret.
Action: Kirsten tager fat i Liselotte for at høre om hun vil komme til næste møde og fortælle lidt om
resultaterne fra undersøgelsen.

TAK for et god og konstruktivt møde!

