Tivoliklubben
Kystartilleriforeningens TIVOLIKLUB blev stiftet ved et møde i Tivoli
den 12. juni 1925 og kan således i år fejre sit 85 års jubilæum.
I den anledning udsendes dette lille festskrift til alle klubbens medlemmer
med ajourført medlemsfortegnelse, program for jubilæumsfesten m.v.
Klubbens historie er følgende:
Den 4. juni 1925 afholdt Kystartilleriforeningen sit årlige jubilarstævne,
bl.a. også for årgang 1900, der jo havde 25 års jubilæum. Blandt disse
jubilarer var daværende kontorchef i udenrigsministeriet AJ. Poulsen, som i
øvrigt året efter blev valgt til formand i KAF-Københavns afdeling.
Foreningens hovedkasserer, overpostbud H. J. Johansen, der kort forinden
var tiltrådt som sådan, skulle aflægge jubilarstævnets regnskab for årets
indbydere til stævnet. Dette skete ved en sammenkomst i Tivoli, hvor den
tidligere hovedkasserer, inspektør i Tivoli, løjtnant J. A Eriksen, ligeledes
var til stede. Kontorchef A. J. Poulsen foreslog nu her, at indbyderne til
jubilarstævnet skulle oprette KYSTARTILLERIETS TIVOLIKLUB, og at
denne klub hvert år efter jubilarstævnets afholdelse skulle afholde en
sammenkomst i Tivoli, hvor nye medlemmer, der skulle findes blandt årets
indbydere til jubilarstævnet, skulle optages. Regnskabet for jubilarstævnet
skulle ligeledes fremlægges her til godkendelse.
Denne lille "Sommerspøg", som AJ. Poulsen selv kaldte klubben, blev
stiftet den 12. juni 1925 med et medlemstal på 13 (tretten), men på trods af
al overtro har denne klub bevist sin levedygtighed, således at den med et
medlemstal på 102 kan fejre sit 85 års jubilæum her i år 2010.
------------------
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Klubbens første bestyrelse bestod af følgende:
Kontorchef Al Poulsen, formand
Ekspeditionssekretær P.E. Müller, næstformand
Fabrikant Einar Clausen, kasserer
Inspektør i Tivoli J.A. Eriksen, sekretær
Kommunelærer O. C. Kempff, bisidder
Overskuddet fra årets jubilarstævne vedtog indbyderne at anvende ved det
stiftende møde. Beløbet var kr. 107,27. Til gengæld noteres, at et enkelt
medlem ved en senere lejlighed af egen lomme betalte et underskud på årets
jubilarstævne på kr. 250,00.
Sidenhen er jubilarstævneregnskabet henlagt underhovedkas-sereren i KAF.
Ingeniør, kaptajn J. Elvang, der var medstifter af Tivoliklubben, , indtrådte i
1927 i bestyrelsen i stedet for P .E. Müller. Kommunelærer Kempff afløstes
i 1929 af fabrikant S. Folkenberg.
Efter sidstnævntes og kontorchef AJ. Poulsens død indtrådte i 1939
direktør H.T. Rimestad og direktør K. Momme i bestyrelsen.
Samme år , i 1939, blev kaptajn Elvang valgt til klubbens formand, en post,
han besad i 22 år, til han i 1961 måtte fratræde på grund af sygdom.
Da fabrikant Einar Clausen i 1939 blev valgt til formand for
Kystartilleriforeningens Københavns afdeling, blev han afløst som kasserer
i Tivoliklubben af direktør K. Momme.
De store årgange fra sikringsstyrken under første verdenskrig gav god
mulighed for forøgelse af klubbens medlemstal, og denne mulighed blev da
også udnyttet ved de senere jubilarstævner.
Som nævnt var formålet med Tivoliklubben, at man en tid efter det årlige
jubilarstævne afholdt en sammenkomst i Tivoli, men på grund netop af det
forholdvis store medlemstal fra de store årgange gennemførte man i en
årrække også en vintersammenkomst i forskellige lokaliteter, hvor man bl.a.
gennemførte en kegle-turnering. Dette varede til 1960, hvor man igen gik
tilbage til en årlig sammenkomst.
Ved sammenkomsterne under 2. verdenskrig gav direktør Rimestad med
personlig risiko for indgreb fra besættelsesmagtens side en frimodig
redegørelse og vurdering af tyskernes gøren og laden i vort land. Men
sammenholdet var dengang - som både før og siden - særdeles godt blandt
Tivoliklubbens medlemmer - et sammenhold, som også viser sig ved det
særdeles store fremmøde til den årlige sammenkomst i Tivoli, der
sædvanligvis finder sted i slutningen af august måned efter den egentlige
ferietid.
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Som nævnt måtte kaptajn Elvang i 1961 trække sig tilbage som formand
for klubben, og det var ligesom, det kom til at knibe lidt med
ledelsesfunktionen.
Dette medførte, at Kystartilleriforeningens mangeårige hoved-kasserer,
redaktør og vicepræsident, kontorchef Gunnar Friis-Pedersen tog initiativet
til en reorganisering af klubledelsen.
Resultatet af dette initiativ blev, at KAF-Københavns afdelings daværende
formand, Jørgen Kehling, i 1961 påtog sig formandsskabet i Tivoliklubben
med overpolitibetjent Valdemar Sigdal som kasserer. Inspektør H. Mortensen,
Tivoli, kontorchef i Privatbanken Ove Nielsen og regnskabschef hos "B.P."
Chr. Larsen indtrådte i bestyrelsen. Man bemærker her kontinuiteten med
Tivolis inspektør i klubbens ledelse.
Da Tivoliklubben stiftedes i 1925, fastsattes det årlige kontingent til
kroner 2 (to), og dette minimumskontingent er fast-holdt siden. Men klubben
kan glæde sig over, at et stort antal af medlemmerne hvert år giver et ekstra
tilskud.
For 35 år siden afholdt Tivoliklubben sit 40 års jubilæum i restaurant
"Divan 2" i Tivoli ved en dejlig aftenfest, der kunne glæde sig over god
tilslutning og mange kammeraters kontante tilskud.
Siden har den årlige sammenkomst været henlagt til restaurant
"Påfuglen"s selskabslokaler, hvor vi hos direktør og køkkenchef bliver
tilgodeset på bedste måde.
I daværende formand Jørgen Kehlings tid har der ved den årlige
sammenkomst udviklet sig den tradition, at formanden "mønstrer" samtlige
tilstedeværende og præsenterer dem med navn, bopæl o.m.a. alene efter
hukommelsen og sit solide kendskab til hver enkelt. Denne mønstring blev
imødeset af alle med stor interesse, og den afvikledes gerne under megen
munterhed - ikke mindst hvis man kunne "gribe" formanden i en lille fejl!
Jo, det var festligt!
Men det efterhånden så store deltagerantal har medført, at vi af
tidsmæssige grunde må give afkald på dette muntre islæt i aftenens
arrangement. Der skulle gerne blive tid til en tur i den gamle have efter
afslutningen af den egentlige sammenkomst.
Selve sammenkomstens forløb fastholdes gerne på et værdigt plan, derfor
kan det godt være muntert, og formanden gør meget ud af at fastholde denne
linje år efter år.
I 1969 fratrådte Valdemar Sigdal som kasserer efter 8 år på denne post,
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hvor han ved personligt fremmøde opkrævede kontingent m.v. og samtidig
derved sørgede for god kontakt til medlemmerne. Formanden, Jørgen
Kehling, påtog sig herefter også varetagelsen af kasserervirksomheden, og
giroindbetaling blev indført.
Efter Ove Nielsens, og i 1983 og Chr. Larsens død, fastsattes bestyrelsens
antal til tre, og da indtrådte inspektør Bent Hansen, Tivoli, der også er KAFmand, i bestyrelsen.
Kun medlemmer af Kystartilleriforeningen, der har kunnet deltaget i 25
års eller mere jubilarstævner, eller som har ydet en særlig KAF-indsats, kan
optages som medlemmer i Tivoliklubben.
Efter at driftschef Holger Mortensen, Tivoli, blev pensioneret og flyttede
til Jylland, udtrådte han af bestyrelsen i 1992.
Samme år, altså i 1992, indtrådte i stedet vor bogtrykker Benny Thorgils, i
bestyrelsen som næstformand, og i 1998 blev Københavns Afdelings
formand, servicechef Bent Nielsen optaget i bestyrelsen,
der herefter består af:
Politikommissær Jørgen Kehling, formand og kasserer
Direktør Benny Thorgils, næstformand
Inspektør Bent Hansen, bestyrelsesmedlem
Servicechef Bent Nielsen, bestyrelsesmedlem
Der har ikke været den store udskiftning af formænd, idet klubben gennem
de nu forløbne år kun har haft fire af slagsen, nemlig:
Kontorchef A.J. Poulsen, fra 1925 til 1939
Kaptajn J. Elvang, fra 1939 til 1961 og
Politikommissær Jørgen Kehling, fra 1961 til 2003
Chefsergent Gert Juhl fra 2003
I 2003 blev Seniorsergent Bent Skaarup optaget i bestyrelsen.
Den nuværende bestyrelse består herefter af:
Chefsergent Gert Juhl formand og kasserer
Servicechef Bent Nielsen, næstformand
Seniorsergent Bent Skaarup, bestyrelsesmedlem
Alle ønskes en rigtig god jubilæumsfest.
Med venlig hilsen
Gert Juhl, Bent Nielsen og Bent Skaarup
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