Beretning for 2012 til generalforsamlingen 20. marts 2013
Vi startede året med at udgive en helt ny informationsbrochure på 12 sider til besøgende. Brochuren indgår i et projekt om folkeoplysende virksomhed om genforeningssagen i historisk lys i
relation til Ejer Bavnehøj. Projektet er støttet af Sydslesvigudvalget under Undervisningsministeriet. Publikum har taget godt i mod brochuren. Den har fået følgeskab af en redesignet hjemmeside: www.ejer-bavnehoj.dk. Siden er redesignet i forbindelse med flytning til en ny platform.
Den fremstår nu overskuelig med et let og friskt udseende med en række brugervenlige funktioner. For eksempel er der nu fokus på løbende nyheder og et godt overblik over tidligere begivenheder og nyttige fakta. Google Translate sørger for, at hele hjemmesiden ved et enkelt klik kan
oversættes til alverdens sprog.
En ny børnepjece på både tysk og dansk er produceret i 2012 og udkommer her i marts måned.
Et mangeårigt ønske om at forskønne miljøet omkring genforeningsstenen ser ud til at gå i opfyldelse. Det drejer sig om den 13 tons tunge bautasten fra Elling Mose rejst i 1920 til minde om
genforeningen af Nordslesvig med moderlandet. Den tilgroede og hengemte sten rummer en historie, som mange besøgende – især yngre generationer – ikke aner ret meget om.
Ejer Bavnehøjs Venner har planer om at formidle historien om grænseproblematikken mellem
Tyskland og Danmark og hele genforeningssagen på informationstavler omkring genforeningsstenen. Der skal opføres borde-bænke, etableres ny beplantning og belysning. Og som noget ganske
nyt har vi planer om at opføre et madpakkehus, så publikum kan nyde en picnic eller mad og
drikke fra kiosken i ly for blæst og regn. Madpakkehuset bliver i arkitektonisk stil med Møllehjulet.
Bestyrelsen er i gang med at samle de nødvendige midler til at gennemføre projektet.
Hele 2012 er gået med at beskrive projektet, opnå landzonetilladelse og Fredningsnævnets godkendelse. Ejer Bavnehøj-fredningen fra 2006 har nemlig afsmittende virkning på området. Desuden har genforeningsstenen tilhørt Restaurant Ejer Bavnehøj siden 1946. Men Ejer Bavnehøjs
Venner har heldigvis fået mulighed for at købe et areal på 1.000 m2 omkring stenen. Dette er
muliggjort takket være støtte fra kulturarvsmidler fra Skanderborg Kommune.
Årets største kulturelle begivenhed var da verdens anden største cykelløb Giro d’Italia susede
forbi 7. maj. Op mod to tusind mennesker havde taget plads ved enten Ovsted Kirke, svinget ved
Riis Østergaard eller bjergspurten ved Margrethelyst. Andre søgte op på gode positioner i landskabet eller gik efter det ultimative overblik fra genforeningstårnet, der til lejligheden var pyntet
med et stort banner for Aarhus Kulturhovedstad 2017.
Selv om Skanderborg Kommune ikke var en del af Giroorganisationen, blev der ydet en kæmpe
indsats for at udnytte de 6,6 km i Ejer Bjerge af den 190 km lange 3. etape med start/stop i Horsens bedst muligt. Med 42 pinkmalede cykler spredt skulpturelt i hele lokalområdet var ingen
næppe i tvivl om, at der var dømt Giromania. Cyklerne, der var skænket af Tebstrup Cykelhandel,
fangede i stor stil pressens opmærksomhed.
Ved kirken havde spejderne bygget en kæmpe træcykel af rafter som blikfang. Ved Riis Østergaard mødte skoles elever en uheldig cyklist, der var fanget af en gorilla. Og på mobilscenen ved
Margrethelyst optrådte Henriette Andersen trio, YoungBrass Skanderborg og operasanger Hans
Dueholm til stor jubel.
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Kun få sekunder tog det seks udbrydere med danske Mads Christensen imellem og hele hovedfeltet på godt 190 ryttere at passere toppen. Men forspillet varede i flere timer og den samlede effekt i form af presseomtale og opmærksomheden omkring Ejer Bjerge rækker vidt.
Giro d’Italia blev afviklet i fint samarbejde med Riis-Tebstrup Idrætsforening, KFUK-spejderne,
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj, Visit Skanderborg og Kultur & Fritid i Skanderborg Kommune.
Af andre kulturelle events skal fremhæves:
Folkemøde i samarbejde med Grænseforeningen for Skanderborg og Skanderborg Kommune.
Omkring 400 mennesker hørte taler af borgmester Jørgen Gaarde, økonomi- og indenrigsminister
Margrethe Vestager og Flensborgs overborgmester Simon Faber. Der var musikalsk underholdning
ved sanger Annette Heick akkompagneret af Slesvigs Musikkorps, folkedans og gymnastik.
Danmarks højeste marathon (½, 1/4 og hel) tiltrak 160 løbere. En rute på godt 10 km havde
start og stop ved Genforeningstårnet og forløb via Møllehøj og Møgelhøj i udfordrende føre. Løbet
var arrangeret af HorsensRun i frugtbart samarbejde med Riis-Tebstrup Idrætsforening og Ejer
Bavnehøjs Venner.
Venstres traditionsrige Grundlovsmøde havde besøg af formanden for Venstres europaparlamentsmedlem Jens Rohde, som talte sammen med folketingsmedlem Kim Andersen.
I august lagde Hylke Veterantræf vejen omkring med et pitstop ved tårnet. I det hele taget
kommer der ofte veteranbiler og grupper af motorcyklister om sommeren. Flere busselskaber og
private selskaber bestiller en historiefortælling eller guidet tur i Ejer Bjerge.
Vi erfarer stor søgning til det optimerede ’Sporet i Ejer Bjerge’ fra tårnet til Møllehøj og Møgelhøj. Især to solide sheltere med tilhørende borde-bænke, bålplads og multtoilet er populære i vide
kredse. Det er tilfredsstillende, at besøgende generelt behandler faciliteterne godt og ikke efterlader henkastet affald.
Apropos Ejer Bjerge arbejder bestyrelsen på at kunne udvide den officielle skiltning - gerne i
tilknytning til afkørsel 54 på E45.
Møllehjullet har været forpagtet af kok Jesper Ladegaard Græm og drevet under navnet ’Jespers
Foderbræt’, primært åbent i weekender. Sæsonen har budt på en række lækre hjemmelavede
varer, herunder friskbagt brød. Jesper har søgt nye udfordringer i Rasses Skovpølser i Skanderborg. Bestyrelsen byder velkommen til en ny forpagter Nanna Joy Videler med åbning 9. maj.
Bestyrelsen retter en stor tak til frivillige, samarbejdspartnere, virksomheder og sponsorer, som
har støttet foreningens aktiviteter i årets løb. Uden denne omfattende opbakning var det ikke muligt at skabe nye ting og liv på Ejer Bavnehøj. Også tak til foreningens kontraktansatte i 2012:
Maria Clausen, som har holdt toiletterne rene og Sten Rasmussen, som plejer alt det grønne. Til
sidst skal vi takke pressen for trofast dækning af aktiviteter på Ejer Bavnehøj.
Ejer Bavnehøjs Venner
Viggo Rasmussen, formand
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