
Præsentation af Mette Jessen, som stiller op til bestyrelsen i 

Roskilde Golf Klub ved generalforsamlingen 2020 

 

Mit navn er Mette Jessen. Jeg er 52 år og bor i Karlslunde med min mand Uve, som også 
spiller golf i klubben.  

Noget af det, jeg nyder mest som golfspiller i RoGK, er hvor smukt det er at gå rundt på 
banerne.  Banernes placering meget tæt på Roskilde by og samtidig omgivet af skov, marker 
og vand er noget helt særligt. Efter en kort cykel- eller biltur hjemmefra kommer man til en 
anden grøn verden og man kan spille sit spil i et par timer. Det kan vi nok alle sammen godt 

lide.  

Jeg vil gerne være medlem af bestyrelsen fordi jeg syns´, det er spændende og vigtigt at vedligeholde og 
udvikle de grønne områder, som er rammen om vores golfspil. Både fordi golfbanerne i Danmark er i gang 
med at følge ændringerne i resten af samfundet med miljø og naturtiltag som naturformidling, åbne stier 
og insekthoteller og blomsterenge osv. Men det er også sådan, at grønne anlæg ligesom bygninger bliver 
slidt og bliver ældre og skal vedligeholdes og udvikles. Ud over at klippe græsset og passe bunkers skal en 
golfbane også passes med nye træplantninger, som kan erstatte de gamle træer og vores bane har som 
bekendt nogle vandudfordringer, som løbende skal håndteres. Klubben og greenkeeperne gør meget for at 
håndtere de her opgaver allerede og jeg vil gerne yde mit bidrag til det arbejde.  

Jeg er uddannet landskabsarkitekt og planteskolegartner og har de seneste 15 år arbejdet mest med drift 
og udvikling af grønne områder og deres sammenhæng med kommunal planlægning, myndighed og drift.  

Jeg har spillet golf i to år med min mand. Vi har følt os godt modtaget i klubben og har allerede mange gode 
oplevelser her. Det seneste år har jeg været medlem at klubbens baneudvalg.  
 

 

 


