
Til Allerød bios venner 

 

Medlemsarrangementer 

 

Som I alle ved, så er en af de store fordele ved at støtte Allerød bio og være medlem af Allerød 

bios venner, at man ca. 4 gange om året bliver inviteret til et medlemsarrangement, hvor man 

gratis sammen med sin husstand – altså dem, der bor på adressen – kan komme i biografen samt 

få kaffe, te, popcorn og et glas vin – eller flere. 

 Det har vi hidtil kunnet håndtere sådan lidt nonchalant. Der har hidtil været god plads til alle, der 

mødte op. Sådan har det ikke været de sidste to gange. Der har flere gået forgæves, også selvom 

de er mødt op i god tid. I indbydelsen har vi skrevet, at der åbnes for billetudlevering fra kl.18.30, 

men de fremmødte har så kunnet konstatere, at de søde cafefolk har bøjet sig for gruppepresset, 

og er begyndt meget tidligere at udlevere billetter – når nu folk allerede står i kø. Det er naturligvis 

ikke i orden, og vi er kede af, at mange, der er mødt op umiddelbart efter kl. 18.30 har oplevet, at 

der stort set allerede var udsolgt. 

Det må ikke ske igen, og cafeholdene bliver nu instrueret om, at de ikke må udlevere billetter før 

det tidspunkt, der står i indbydelsen. De må heller ikke reservere billetter til sig selv eller andre i 

dagene inden medlemsforestillingen.  

Endelig har vi også oplevet, at nogle så kommer og beder at få udleveret 5-10 billetter. Det er 

formentlig så til deres egen familie og til andre af Allerød bios venner, som så slipper for at møde 

og stå i kø tidligt. Det er heller ikke i orden. Så fremover må vi desværre begrænse antallet af 

udleverede billetter til max. 4.   

Vi håber, at vi på denne måde også fremover kan gøre medlemsarrangementerne for Allerød bios 

venner til en god oplevelse for alle vennerne! 

 

Og jo tidligere du møder op, des flere popcorn og mere vin kan du nyde inden forestillingen! 

 

Vel mødt til medlemsarrangementer for Allerød bios Venner!! 

 

Men kom gerne i god tid! 


