
REFERAT:  BID-møde den 2. september kl. 8-9.30  

1) Kort status fra Janni + Dorte (15 min.) 

Jannie: 

Der er fortsat gang i nedbrydningen af det midlertidige byrum, der efter planen skal være afsluttet 

medio september, hvorefter anlægsarbejdet går i gang. Kommunen er i tvivl om tidsplanen vedr. 

nedrivningen holder. Hvis den ikke gør, så har det konsekvenser for anlægsarbejdet. Jannie vender 

retur til næste møde, hvor tidsplanen skulle være afstemt. 

 

Dorthe: 

Halloween bliver igen vildt i år – masser af edderkopper, græskar og halmballer. Dorthe kan godt 

bruge hjælp til opbygning den 25. september. Så alle der kan opfordres til at give en hånd med. 

Julen bliver igen også magisk. I Nørreportkvarteret bliver juletræerne savet halvt over (på langs 😊) 

og sat op på byggehegnet. Dorthe opfordrer til at Nørreportkvarteret igen afholder deres egen lille 

event og pynter op i butiksvinduerne – masser af hjerter. 

2) Dato for møde – kan intervallet ændres? 

Der blev besluttet at der ikke bliver lavet om på mødedatoer i indeværende år. Men KALB laver et 

opslag på BID’ets FB-gruppe, så vi kan se hvilke ugedage, der passer bedst for BID-medlemmerne. 

Der blev egentlig aftalt, at man fra næste år fint kan skifte mellem tirsdag, onsdag og torsdag – da 

flere så måske kunne deltage i møderne. 

3) Montmartre 

a. Hvordan gik det? (arbejdsgruppen) 

Super god dag – arbejdsgruppen melder retur med input til KALB, så de kan opdatere 

drejebogen, så den er klar til næste år. 

b. Kort opsamling vedr. annoncering (KALB) 

Vi er kommet godt og langt ud – KALB sender sammen med referatet også en opsamling af 

annonceringen ud. 

Man ønsker desuden at få udarbejdet et banner til Montmartre, der kan genbruges. 

4) Halloween – sker der noget ekstra 

Nørreportkvarteret opfordrer alle butikker til at pynte op – men ellers sker det ikke noget andet 

ekstra i kvarteret. 

5) Jul – skal vi i gang med planlægning vedr. julefrokost 

Der blev besluttet, at der igen i år skal afholdes julefrokost i Nørreportkvarteret den 20.november. 

Konceptet er, at hver butik i Nørreportkvarteret serverer noget i deres butik til kunderne. Stefan fra 

DNA laver et skema og kigger forbi alle butikkerne for at notere hvad man ønsker at servere. Det 

SKAL være fastlagt til vores næste møde i BID’et – da vi skal indlevere ansøgning til kommunen 6 

uger inden eventet. Derudover blev der besluttet igen at hyre Drillenisserne (action:Tina) + musik 

(muligvis de samme fra Montmartre). Og så besluttede BID’et også at få nogle piger til at gå med 

løbesedler på dagen i hele gågaden for at tiltrække kunder til Nørreportkvarteret.  

Og der blev besluttet at KALB igen hjælper med den betalte online annoncering. KALB laver 

materiale - det skal endelig fastlægges til næste møde. 

6) Løbende markedsføring for Nørreportkvarteret (KALB) + mini designmanual 

Her blev der besluttet at KALB laver en mini designguide, så farver, skrifttype mm. bliver fastlagt, så 

der er en klar rød tråd i markedsføringen også fremadrettet. 


