
Lundgren Advokater BILAG 29. VIGTIGT HASTER   BS 99-698/2015 svigs & falsk sagen mod jyske bank NR. 29
Tuborg Boulevard 12

2900 Hellerup 03-11-2018

de 2 Svig / bedrageri forhold i sagen, om lån og renter er beskrævet side 3-12.

Kære Dan 3 Svig forhold i sagen, JB tager 3 beløb 15+16/4-2009  gebyr sikkerhed for lån der ikke findes se side 3-12.

Det som Philip Baruch nu 2/11 siger, at rente swappen er lavet, forud for vi laver, budget 2, og nyt projekt 2, på en anden grundudstykning

Og at ville rentebytte et EFTERFØLGENDE lån som vi, har fået tilbudt 6/5-2009 og hjemtaget 3/7-2009 til en rente på 2,4987 %   bilag 1039 

Et lån Jyske bank kræver nedbragt ved salg af guend i perioden, 26/10-2010 & 27/4 + 56/5 + 4/11 +13/12 2011 & 15/6 2012, 

Jyske bank nægter herefter at oprette en deponerings konto se. 24/11-2015 herefter nedbringes det tilbudte lån fra 6/5 2009 bilag 11. 

Jyskebank tager også renter for den krævet nedbringelse Bilag 73. s.1 til 11 og 121. og fortsætter med villede os til at tro vi har lån 4.328.000

For processkriftet, og fremlæggelse af sagen, efter opklaring, og som vi har fremlagt sagen  

Vedr. de bilag vi bad om bliver fremlagt i sagen, er aflevert i tidslinje 15-10-2018         side 2 til 6

VIl du erstatte vores tidslinje med denne her rettet, fremlægges for retten                   side 5 til 12

Du får den rettet liste, mandag formigdag. med de nye tilføjet bilag af bilag vi ønsker fremlagt under beviser

Ligge min mappe af, her er bilag lagt i dato orden, som i tidslinje, bilag 73. side 1-11 er adskildt på 11 datoer

Det vi selv har fremlagt, beskrevet til Jyske bank 28-12-2017 og med bilag til retten 03-12-2018 med kopi til Jyske Bank

Disse bilag er også i makeret i tidslinjen, med denne farve 

Fremstilling i nr. 328/2013 i pengeinstitutankenævnet, fortsat 2015, er på forkert grundlag,  Jyske Bank har løjet og skjult bilag i retsforhold

Vi ønsker dog stadig at du får forliget sagen, på det grundlag vi fremlænger denne svig sag, og vi selv skrev til retten                     03-01-2018 

Tidslinjen 15-10-2018 med bilag, til understøttelse af vores frembragte påstande, om svig, falsk, vildledning, udbyttelse, misbrug, overpant   

Vi har først en sag, når disse bilag, er blevet fremlagt procesuelt. 

Opdateret / rettet Tidslinje  03-11-2018   forstærker disse påstande, som vi har skrevet i sagen til retten og kopi til Jyske Bank Side 1 - 14



Vi forstår på dit skriv om møde på dit kontor 02-11-2018 med Jyske banks / Advokat Philip Baruch 

At Banken erkende der aldrig har været noget lån i Nykredit på 4.328.000 kr. som Banken ellers har vildledt os til at tro eksisterede 

Dette påstået lån, er brugt til vildledning, og at vi som følge heraf er udsat for falsk og svig, er sket vedvarende siden 2008

1. Når det påståes i mail 19-02-2010 at vi netup har lånt kr. 4.328.000. i Nykredit og dette er renteswappet med 4.328.000 kr. i Jyske Bank  35.

2. Og så Jyske bank igen har påstået 09-01-2012 at vi har omlagt dette lån i Nykredit, denne mail har Jyske bank selv fremlagt                     36.

3. Og Jyske bank i Pengeinstitutankenævnet sag. 328/2013 har fremhævet og fastholdt, vi har lavet en rentebytte af et bagvedliggende lån  

4. Og for i Retten har fremhævet vi har har harfor ønsker om at rentesikker et underliggende lån, dette med renteswap på 4.328.000 kr.

5. Og igen i et utal af henvendelser til Jyske Banks Advokater, samt koncernledelse og ordstyrende formand. Har anmodet selve ledensen

    Siden maj. 2016 at bevise at vi har lånt 4.328.000 kr. i Nykredit. 

Den renteswap på 4.328.000 kr. vi har godkendt 15-07-2008 er W015776 60. såfrem vil ville låne tilbudte lån 4.328.000 kr. i Nykredit bilag 31.

denne rente bytte er lukket, på 30-12-2008 bilag 59.

Det har kun været i Jyske Banks egne øknomiske intresser, at holde os fast i en påstået rente bytte til lån, vi siden April / Maj 2016 har oplyst

Jyske bank koncernen, at vi ikke tro på vi har optaget, hvorfor vi skriver til ledelsen 18-05-2016 vi tror, vi er udsat for et kæmpe bedrageri. 

Der er flere forhold i sagen

Hvis Jyske bank nu vil ændre forklaring til, at vi mere end 1 år før, vi ved om vi vil låne noget, og havd vi vil låne til, og hvad vi vil bygge 

og jyske bank vil påstå, vi vil rente sikker et lån, vi end ikke har lavet et budget til, lige som der intet tilbud til et fremtide projekt findes

Så vil vi påstå vi at banken har tilbage holdt oplysninger om rente forholdet, på det lån vi får tilbudt 6 maj. 2009 og optager 03-07-2009 

Et lån med en renten på 2,4987 %  vil jyske bank påstå, vi har lavet en rente sikring hertil på 5.32 % Skal banken forklare sig denne forskel

Og hvorfor banken har løjet, for os, vores advokater, i ankenævnet og for retten, at vi har lavet en rente sikring af et bagvedliggende lån.
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NÅR JYSKE BANK 2. NOVEMBER 2018.  INDRØMMER DER IKKE FINDES NOGET LÅN PÅ 4.328.000 kr. SOM HAR PÅSTÅET SIDEN 2008 / 2009 

Og Jyske banks udmælling om at de vil fortsætte sagen, og fastholde deres rentebytte en rentesikring på 5,32 % til et andet lån på 2,5 %

Denne nye påstand at jyske banks vil påstå at rentebytten, er til et andet lån skal afvises, Der er 2 forskællige projektekter og grunde

Bedrageriforhold NR 1.  SVIG   JB Opfordres til at modbevise dette

Bilag 77. side 1 til 11. vedr. Jyske banks krav om tvangssalg af byggegrund, og dermed nedbringelse af det lån vi fik tilbudt 06-05-2009

til et nyt og andet projekt. Hvilket vi har optaget 03-07-2009, dette er på ingen måde det bagvedliggende lån.

Når vi tvinges til at sælge en grund, for at nedbringe det lån Jyske bank 2. november 2018 nu påstår er det lån til rentebytten, og banken

selv fortsætter med at bytte renter af det lån banken, ved tvangssalg dermed har krævet nedbragt, er dette også et bedrageriforhold.

Jyske bank har selv tinglyst og lavet det således at nykredit har fåret oprykken pant, i den grund Jyske Bank kræver solgt.

Jyske bank nægter at have krævet tvangs salg, og nægter at modtage provenuet, således tiden fra salget 01-07-2012 til 14-01-2016 til 

Nedbringelse af dette lån, som jyske bank ved svig forhold rentebytter, giver banken en uberettet vindning.   

Vi påstår også i Sagsfremlægning fortsat at jyske bank laver flere forhold af mandatsvig.  svig.

Særlig vigtigt er mødereferat med nykredit 11-10-2016.    vores bilags nr. 1071. 

Der er først herefter vi får mailen 18-10-2016 at Nykredit ikke kender til noget lån på 4.328.000 kr.   DETTE BILAG ER FREMLAGT

Nykredit bekrafter i dette ref. at de ikke har krævet noglen garanti på 4.328.000 . 

Alligevel fremlægger vi bevis på kontoudtog udtog 1. vores bilag 109. at Jyske bank tager 13.517 kr. for at stille Nykredit sikkerhed herfor.

1. 16-04-2009  når Jyske bank hæver provision for en garanti der ikke findes, er det svig.  JB Opfordres til at modbevise dette

2. 15-04-2009  når Jyske bank hæver tinglysning, for et lån der ikke findes, er det svig.  JB Opfordres til at modbevise dette 

2. 16-04-2009  når Jyske bank hæver låneformidling, for et lån der ikke findes, er det svig.  JB Opfordres til at modbevise dette 
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Nu Jyske bank over for dig 02-11-2018 indrømmer, at der ikke findes noget lån på 4.328.000 kr. og der ikke har været noget lån

er det så en indrømmelse for at banken har lavet svig og vildning 

Det er afgørende vi får fremlagt vores sag for retten, som vi har dokumenteret og fremlagt den, med alle forhold der beviser vi har været

og stadig er udsat for (bedrageri) Svig. Falsk. Udnyttelse. Overpant. Vildledning.   ALLE FORHOLD ER BESKRÆVET I 

 HAR RETTET tidslinje fra 15-10-2018 tilføjet ekstra bilag er gule makeret .  BEDES FREMLAGT FOR RETTEN påføres tildeles dine bilags nr.   

Jeg aflever mandag morgen 5 nov.  min egen mappe med kopier af disse tidslinje bilag, der er dato mæssig indsat i min egen kopi.

for det tilfælde noget er misset. Den vil jeg gerne have tilbage igen, før vi skal til hovedforhandling

Breve er alle indsat dato mæssig fortløbende, i tidslinje så det er nemmest for carsten at forklare i retten.

Vi ønsker naturligvis stadig sagen lukket, inden du fremsender processkriftet med vores anbringner for retten 

KAN DU FÅ LUKKET SAGEN, ER DETTE JO SIDSTE CHANCE, OG VI ER HELST FRI FOR AT BEKRIGE, DET VÆRE MULIGT AT LÅ PÅ 

Vidner som Ønskes Indkaldt er de samme som ønsket i mail 24-04-2018 bla.  Anders Dam, Jeppe Buhl Rasmussen, Mette Egholm Nielsen

Bedste hilsner 

Alexander Skaarup     Carsten Skaarup                               Anne-Marie Skaarup 

_______________                    _________________                               ____________________

I vores mappe ligger er kopi af politianmældelsen af Jyske Bank fra 23-03-2016 fra Peter Sørensen ********

og bilag 149 der er lagt til anmældelsen hvis de mange forfold 
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Disse bilag skal være fremlagt for retten, til vores vidneforklaring,  så vi kan forklare hvordan vi oplever at være villedt, til at tro vi har 

lånt 4.328.000 kr. i Nykredit, og lavet 2 rentebytter til dette, for så at have omlagt dette lån som Lund Elmer Sandager nu 02-11-2018 hos

dig, indrømmer ikke er optaget, men der findes et andet lån, og dette vil de bruge til at vildlede er det der er rentebyttet. 

___________________________________________________________________________________________________________________

03-11-2018 Fremlægges

Til processkriftet Fremlægges i sagen mod Jyske Bank BS 99-698/2015 BILAG NR.

Det er afgørende betydning et processkrift med disse bilag fremlægges ____

Tidslinje fremlægges til brug for sagens fremstilling & vidneafhøring som af Carsten / Storbjerg Erhverv. mod Jyske bank 

Brev med bilag vi har sendt Retten, 3 januar 2018 og Jyske bank er fremhævet i denne Guld farve. ret 3-1-2108

Fremlagt 3-1-2018 INDSÆT NR. på

DATO & ÅR Bilags i sagen eget hjælpe nr. TEKST, Bilag omhandler

Forkortelser. JB = Jyske Bank /  NK = Nykredit / LES = Lund Elmer Sandager

2006

2006 januar ? 1084 Del arial. 1 S. JB anbefaler privat til lån / Gæld pr 18-06-2018 se 1031  Konto 1354067

01-06-2006 1081 Grundudstykning 1Ar. under udstykning fra matrikkel 1S.  Skal udstykkes for projekt 

2007

16-04-2007 1083 Udstyknings forslag af 1 Ar. til grunde af 1.599 m2 til Bygge projekt 1. 

25-10-2007 1086 Faktura vedr. udstyknings forslag Bilag 1083 lavet 16-04-2007 for projekt 1.  

22-11-2007 Side 1-3 1089 Tilbud på bygning vedr. grund 1.599 m2 projekt 1.  

04-12-2007 1089-1 Nyt tilbuds forslag  vedr. Bilag 1089 tilbud, Besparelse 1.000.000 kr.
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2008

19-01-2008 1091-1 Tilbud 2.403.496 kr. bygning, grund 1.599 m2, til låne tilbud se budget bilag 100.projekt 1. 

April. 2008  21/4-08 100. side 3-3 Budegtter til 31. og 11. afleveret Jb for et lånetilbud,  19-01-2008 indsat tilbud 1 og 2

21-04-2008 1091 ialt 2. sider Entreprise kontrakt til tilbud 19-01-2008 Projekt 1. grund 1.599 m2 Anuleret hævet

20-05-2008  side 1-6. 31 Tilbud 4.328.000 rente 5,0035 %. 21 E/20 år projekt 1. grund 1.599 m2. efter budget    31.

09-06-2008 113 eller 63. Side 1-3 Side Kredit 1.800 kr. 7,75 % / Side 2. er negativt 280.746,96 kr. før i brugtagning              E.

10-07-2008 149.102 Fuldmagt til forspørgelser vedr. tilbud 4.328.000, bilag 31. gyldig til 20-11-2008

10-07-2008 1078 Samtykke erklæring, JB anmoder NK om lånetilbud på martrikkel 1.S ER 19 GRUNDE

10-07-2008 1093 Bilag 1078 udleveret fra NK sep. 2016 er blevet rettet  efter påført underskrift i JB 

10-07-2008 F   /   6 A Bilag 6.A EJ underskrift Jyske bank tager i forbindelse med evt. rentesikring pant på 3.000.000 i privat ejendom. 

15-07-2008 E. side 4 og 5 3/1 2018 60. kan udgå Dette er ORG. SWAP W015776 aftalt til tilbudte NK hvis lån 4.328.000 hjemtags    UD 60.

16-07-2008 FREMLÆGGES  (59) Den indgået SWAP W015776 aftale 15-07-2008 lukkes 30-12-2008 RENTE 5,32 %            59.

16-07-2008 B. Side 1 Jyske Bank laver selv en rentesikring for Bilag Y.  Givet for et tilbud af 13-01-2008. 1091-1

16-07-2008 37 Jyske bank laver selv en ny rente bytte W015785 uden at lave ny aftale med kunde

16-07-2008 116 NY Swap W15785 til tilbud 4.328.000 kr 16-07-2008 (KUN LÅNERET) JB starter 30-12-2008

31-12-2008 BILAG I 37. W15785 ankenævn 328/2013 som værende aftalt 15-07-2008, er blevet tilbage dateret,fra 16-7-08

BILAG O 37. W15785 Retten BS 99-698/2015 som værende indgået 15-07-2008, er blevet tilbage dateret

BERMÆRK JB ER BEGYNDT AT RENTEBEREGNE tilbud Bilag 31. pr. 30-12-2008  

og det af et lån der ikke findes, men som jyske bank lyver hjemtaget.
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2009

11-02-2009 1079 Laver NYT bygge projekt. 2. del arial af 1ar byggegrund 2.875 m2 et andet byggebudget 

24-03-2009 Mærk D. til retten. 1040 Byggetilladelse 734 m2 ændre projekt 2, skal have et andet lånetilbud, når vi er klar.           D.

15-04-2009 1080 Jb forsøger at gøre brug af rettet fuldmagt 149.102 10-07-2008 for udløbet tilbud bilag 31.

15-04-2009 113. bilag 63. side 3-3 JB hæver tinglysning pbt NK 66.400 kr. for lånetilbud 4.328.000 udløb 20-11-2008        113.

16-04-2009 113. bilag 63. side 3-3 JB hæver låneformidling  NK 23.517 kr. for lånetilbud 4.328.000 udløb 20-11-2008       113.

16-04-2009 109 Forhånds garanti 4.328.000 kr. provision 13.517 Nota, SE NK ref. 11-10-2016 bilag 1071

04-05-2009  21/4-08 100. side 2-3 Budget 847 M2 til nyt lånetilbud, bygge projekt 2. til JB for godkendelse, rettet i JB

06-05-2009  Side 1-7. 11 Modtaget nyt NK tilbud Rente 2,9457 % efter budget 2. Bilag 100. side 2  847. M2         11.

06-05-2009  Mere tekst 11 NK har ikke modtaget oplysninger om hverken Budget eller antal M2 se 11-10-2016      11.

Dette bekrafter Nykredit på møde 11-10-2016 side 1-11. vores bilag 1071.

11-05-2009 G med rente 25.75 % kræver Kaution efter JB 6/5-2009 oplyses at Tilbud /Pantebrev Bilag Y.  AC. er bortfaldet  

11-05-2009 H   /   6. Bilag 6. EJ underskrift Tager forhøjet sikkerhed 1.500.000 pant BY 43. 1.AR i forbindelse med tilbud Bilag AG. 

afgiften er 23.900 kr kredit Bilag. 110 09-06-2008 er Hævet 37.900 kr. 20-05-2009 Bilag 113. for pant Bilag 108

20-05-2009 bilag 63. side 3-3 JB hæver tinglyser ejerpant 1,5 mil i hele byggegrund 1.ar selv om procekt 2 er et del arial

20-05-2009 108 JB har laver oprykkende pant til NK på 4.328.000 kr. uden der der er noget lån

108 Bemærk at Jyske bank selv tinglyse, og giver Nykredit oprykkende pant i Bybjergvej 45

I den grund Jyske Bank tvinger kunde til at sælge, for at afdrage det lån, banken holder

TVANGSSALG Fast i er det lån der er rentebyttet med jyske bank, omlagt eller ej. 
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BEMÆRK

29-10-2010 Bilag 73. side 11-11 26-10-2010 Bilag 73. side 11-11 fornyet overvejlser om frasalg af grund

27-04-2011 G Bilag 73.side 10-11 27-04-2011 Bilag 73. side 10-11 det bliver et krav at grund sættes til salg ved mægler     G.

26-05-2011 Bilag 121 26-05-2011 Bilag 121. Grund sættes til salg hos mægler senest 1.7.2011 

04-11-2011 Bilag 73. side 8-11 04-11-2011 Bilag 73. side 8-11 Dags orden Salg af grund, på møde siges salgsfuldmagt

13-12-2011 Bilag 73. side 7-11 13-12-2011 Bilag 73. side 7-11 Vi bedes om at tage kontakt til mulig køber, tilbagesalg

15-06-2012 Bilag 73. side 5-11 15-06-2012 Bilag 73. side 5-11 Få køber til at få lavet overdragelse, så vi ved penge kom

19-08-2013 Bilag 73. side 4-11 Så sendes kunde til afvikling, og Jyske Bank vil ikke modtage salgs provenuet fra grund

24-11-2015 Bilag 73. side 2-11 Nykredit efter henvendelser 28 aug. 2013, At Jyske Bank vil ikke oprette deponeringsko

16-12-2015 Bilag 44. Køber kan nu betale for køb af byggegrund. Provenue indsættes, og skal nedbringe lån

Hvilket er det bagvedlægende lån Jyske bank påstår er renteyttet, og som banken 

2018 hæver banken fortsat renter af dette afdrag, uden der har været lån eller  rentebyt

03-07-2009    I    Hjemtagelse 1039 Optager lån efter tilbud 11. 06-05-2009 til Rente 2,4987 %  ( se tilbud 31. JB 5.32 % )        I.

06-07-2009 I     Udbetaling  1039 Lånebeløbet fra tilbud 06-05-2009 bilag 11. til projekt 2.  udbetales 06-07-2009.               I.

BEMÆRK Banken hævder dette lån er et omlagt lån der 16-07-2008 er aftalt SWAP til

og det selv om budgettet, grunden, projektet, tilbudet hertil 06-05-2009 er et andet

08-07-2009  21/4-08 100. side 1-3 Jb oplyser om fejl i Budget der ligger til grund for Lånetilbud Det har JB ikke set !

08-07-2009  21/4-08 100. side 2-3 afhænigsforhold skabes, da kunde må optage Nyt lån da JB eller NK ikke har set fejl

26-11-2009 AVORLIG SYG Kunde lægger sig syg efter hjerneblødning, oplyses til JB. akut indlægges 2 gange 

efter kunde bliver syg kan, der ikke opdages at Jyske bank vildleder og lyver.

2010

19-02-2010 FREMLÆGGES. (35) JB oplyser kunde har optaget lån i NK på 4.328.000 kr. og rentebytter dette med JB      35. 

01-07-2010 134 JB udlever kopi af kundes risiko profil, 

DER STÅR TYDLIG HØJ SIKKERHED & LAV RISIKO stemmer ikke med at kunde besviges

21-07-2010 129-B Kunde må optage et tilægslån, da banken ikke opdagede renter mangler i budget 
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26-10-2010 C    /    26. 73. Side 11 -11 JB dit engagement tages op til fornyet overvejlse, herunder frasalg af byggegrund

26-10-2010 C    /    26. C. er også Bilag 26. BILAG C. er forudsat kunde har hjemtaget 4.328.000 kr. i Nykredit aftalt en ny rentebytte

26-10-2010 C    /    26. side 3. pant i anparter, virksomhedspant 500.000 kr. forhøjet ejerpant med 500.000 kr. 

2011

10-02-2011 130. 2. sider Pantsætning af anparter Storbjerg Erhverv, JB vil ikke oplyse om de er underskrævet 

26-03-2011 85 JB hæver pantet bybjergvej 43 og 45 med 500.000 kr. til 2 millioner kr. i sikkerhed 

08-04-2011 112. 2 sider. Har ikke modtaget kontudtog 5050-1354141 får derfor udlevert denne i JB u/Saldo se 63.

11-04-2011 139 Salgsopstilling byggegrund efter krav. 26-10-2010, 27-04, 04-11, 13-12-2011, osv. 

27-04-2011 73. Side 10 -11 iforbindels med kreditbehandling, bliver det krav grunden sættes til salg v/mægler 

26-05-2011 121 Grund skal sættes til salg ved mægler senest 01-07-2011, Hæver provison til 3 % 

29-06-2011 87 JB oplyser om pant & sikkerheder som jyske bank har taget for lån.  SE 18-06-2013

29-06-2011 87 Der er sikkerheder & pant ca. 12.000.000 kr. for lån opgjort 2.934.665 kr. Bilag. 1031

21-10-2011 73. Side 9 -11 JB vil have salgsbudget på private egendom, og 2 salgsfuldmagter på ejendomme

04-11-2011 73. Side 8 -11 JB vil have formidlings aftaler, salgs budgetter for Grund og Privat ejendom.

13-12-2011 73. Side 7 -11 JB oplyser lån nedbringes med 815.000 kr. ændres til 299.000 da gæld er afdraget

10-11-2011 119 Oplyser til JB at ikke kan klare præs, og stadig er syg efter hjerneblødning.

2012

04-01-2012 135.B JB oplyser efter løbende afdrag, er nedbringelse kun 299.000 på lån fra 03-07-2009

09-01-2012  FREMLÆGGES . (36) JB oplyser begvedliggende lån (4.328.000) til swappen er ændret, betyder ik meget      36.

11-01-2012 D Indeholder bilag .36 Bemærk vi er vildledt til at tro vi har lånt 4.328.000. se mail 19-02-2010 NH

26-04-2012 73. Side 6 -11 JB skriver til NK og beder NK slette den oprykkende pant JB har tinglyst 20-05-2009

15-06-2012 73. Side 5 -11 JB beder at vi tage action, at få køber til at overtage, så JB ved hvornår penge kom.

01-07-2012 42 Skøde efter salgskrav fra JB, delt på eks. bilag 77 siderne 1-11 og bilag 121. 26-05-2011 

29-08-2012 1057 NK oplyser at det er kunden selv der bestemmer om / når et lån ønskes hjemtaget 
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2013

11-06-2013 103 JB afvikling på alle konti, Beder om 2 Salgsfuldmager på privat og nybygget ejendom

13-06-2013 1031 JB kræver aftale om afvikling, for at sikre JB intresser. Kræves 2. salgsfuldmagter 

28-06-2013 Mail Søren Nav Krav om afvikling, spørger hvorfor den megen sikkerhed. der er forbeholdt ANSVAR 1+2

28-07-2013 83.A 2 salgs fuldmagtter påført advokat forbehold for rådgivning, privat og erhverv 

19-08-2013 83 . Side 1-3 JB kan vil ikke have salgs fuldmagter med advokatforhold for ansvar, kræver 2 nye E-

19-08-2013 73. Side 4 -11 som bilag 83. dog uden vedhæftet de af JB afkrævet salgs fuldmagter.  

28-08-2013 73. Side 3 -11 JB oplyser der ikke lavet nogle aftaler med NK. JB vil afvikling os, først grund nu Hus

28-08-2013 se 33. S.2.  1-6-2016 Her står det tydligt til NK at de har været pasive på alle vores henvendelser fra 28-8-13

12-12-2013 dato 18-12-2013   81 Fremlægges sammenhæftet brev, 2 nye salgsfuldmagter 18 dec som krævet bilag 83.  

12-12-2013 E. side 6  Dette er forside som er sendt sammenhæftet med 2 nye fuldmagter uden adv. forbehold 

2014

07-01-2014 E. side 1 og 2 3/1 2018 H.kan udgå JB svare, mener ikke Jb har krævet grund skulle sælges, det var kun en opfordring - UD H.

06-03-2014 Svarskrift Ankenævn Pengeinstitutankenævnet sag. 328/2013 JB skjuler bilag, må ik opdage 31. ik findes

28-07-2014 137 JB har stadig ikke hævet spæringen, for at få salgsfuldmagter uden ADV. forbehold 

01-08-2014 88 JB har stadig ikke hævet spæringen, af vores konti, JB VIL HAVE FULD KONTROL 

2015 Har ikke på dette tidspunkt fået nogle kontoudtog, skaffes først i 2016 efter efterforsknin

14-08-2015 94 Anmoder igen om aktindsigt, ønsker se alt omkring konto 5050-1354141 U/SALDO bilag112

17-08-2015 side 1 - 3.   93 Anmoder om aktindsigt rykke for salgsfuldmagter, Stadig ik  returneret 28/7 & 18/12-13 

10-09-2015 Domstolen svarskrift Domstolen BS 99-698/2015, JB skjuler bilag, vildleder om underliggende lån, t/swap

Der findes intet underlæggende lån, har aldrig været noget. Som påstået 19 feb. 2010
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04-11-2015   side 1 - 3.    95 Oplyser at JB har krævet salg af grunden, Se Bilag 73. 1-11 beder JB modtage provenue               

17-11-2015     side 1- 5.    89 JB afviser anmodning om aktindsigt således gør JB det mega svært at kontrollere banken

24-11-2015 73. Side 2 -11 NK de nu vil modtage provenuet fra grundsalg, og JB ikke vil lave deponeringskonto

24-11-2015 73. Side 1 -11 JB skriver om aftalt med NK de overtager provenuet fra købsaftale 02-05-2012  42.

24-11-2015 73. Side 1 -11 og dette går til at nedbringe lån fra tilbud Bilag 11. 06-05-2009  hjemtaget 03-07-2009

Det er dette lån som kunde optager 03-07-2009 / LES. 02-11-2018 oplyser vore Adv

det er det lån som er Rentebyttet med JB ved en swap W015785 fra 16-07-2008

JB TVINGER I SÅFALD dette lån nedbragt som LES siger er underlæggende lån til swap

Men samtids har JB siden grunden er tvangs solgt, hævet renter af provenuet som 

JB har nægtet at modtage. Og nægtet at have noget med at gøre  SE BILAG 73. 1-11

14-12-2015 149.124 -2 punkt 11 JB oplyser til erhvervs kunder de skal klage i pengeinstitutankenævnet,  2 sider 

Dette er oplyst kunden, når der klages i ankenævnet vil banken have afvist klagen ??

14-12-2015 149.124 se side 2-2 PVT generalle betingelser, JB optager samtaler for dokumentere aftaler 124.125 punk 8

14-12-2015 ( har rigtig 149.125) Hvis JB 16-07-2008 aftaler ny rente swap til et bagved læggende lån, Optagelse TAK

16-12-2015 44 Køber af tvangssolgte grund, kan nu betale efter NK opretter en deponerings konto

19-12-2015 97 JB Provenuet efter tvangssalg er indsat NK, da JB nægtede at oprette deponerings konto 

2016

06-01-2016 D. mail fra NK NK rent untagelsesvis stillet deponerings konto til rådighed, Det skal din bank klare

16-02-2016 30 sider 1 og 2 Beder NK om aktindsigt, har brug for oplysninger om vi har haft flere lån i NK side 1 - 2
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16-02-2016 72 NK nedbinger lån, efter JB krævede salg 27-04-2011 som JB ikke var 1. panthaver til

JB hæver stadig renter af 2.927.634 fra påstået lån 4.328.000 kr hævning 15-06-2018 

Dette lån 4.328.000 kr. er hverken optaget eller omlagt, hvilket vi forstår LES for JB

som vi forstår at LES har indrømmet for vores advokat på møde 02-11-2018 

JB laver SVIG, ved krævet lån afdraget, og selv forsæter med at hæve renter, af  

nedbringelsen, dette ses tydlig i restgæld på det lån vi fik tilbudt 06-05-2009 og 

hjemtager 03-07-2009,  Svig forretningen er igangsat alleræde ved tvangssalget, 

at JB Nægter at lave deponerings konto og tage imod salgs provenuet, men 

fortsætter at hæve renter som om vi har lånt 4.328.000 kr. og omlagt dette er

meget uhæderlig bankforetning 

2016

01-03-2016 33 side 1-3 Har rykket NK siden 2013 for aktindsigt, mangler oplysning så vi kan kontrolerer JB 

14-03-2016 127 ER VED AT EFTERFORSKE Oplyser JB vi syntes der er overpant for lån 2.237.913 kr. 

20-04-2016 149.106. side 1-3 Beder JB dokumentere vi har lånt 4.328.000 kr og at dette er omlagt, henviser mail 9-1-12

Skriver sidst. Som du ved vaj ret syg 26-11-2009 til en en gang i 2013, (det var dog længer)

21-04-2016 149.107. side 1-4 Beder JB dokumentere vi har lånt 4.328.000 kr. og at dette er omlagt 36.  og tvangssalg

Der henvises bilag 35. 19-02-2010 JB påstår lån er optaget & 9-1-2012 påstås det omlagt 

03-05-2016 Morten Ulrik 2 sider- kan ikke forstå JB ikke vil hjælpe og svare, nægter aktindsigt, nægter at vise lån 31.

10-05-2016 1050 Beder NK svare om vi har haft andre lån i ejendommen nr. 43 end 134471401 får ik svar

18-05-2016 5 sider, mail 12.16  Til JB i tråden til Anders Dam, tro ik på vi har lånt 4.328.000, tror det er bedrageri

19-05-2016 5 sider, mail 12.16  Oplyser Anders Dam vi ikke tror på vi har lånt 4.328.000 kr. i NK ønsker bevis 

25-05-2016 149.117. 3-3 sider TIL JB Diriktion Advokater, JB tilbageholder dokumation  samt bevis for swap og lån

25-05-2016 NY mail 20.00 1 til 3 Til diriktionen JB adv.  henviser til fler bilag, vedr W015785 og den aftalte bilag 60 

31-05-2016 1054 LES svare på mange henvendelse om Lån 4.328.000 findes, svare det er optaget

11-10-2016 1071 Møde ref. Nykredit Anvendes under vidne forklaringer med  side 1-11  

18-10-2016 ER FREMLAGT 1007 Nykredit  oplyser det ikke i findes noget lån i Nykredit op et lån 4.328.000 kr. 
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2017

28-12-2017                28-12-2017 brev til JB & bilag oplyser sagen mod JB handler om FALSK medsendt til retten 03-01-2018       

Side 4-4 oplyses til retten at nyt proces skrift skal laves 

2018 Bilag som vi har fremlagt retten og jyske bank er her makeret I GULD Farve

03-01-2018 brev til Retten & JB Brev til Retten & kopi af Brev 28-12 til JB, Oplyser sagen er ændret forhold      TIL RETTEN. 

22-01-2018 mail 13.03 side 1-5 22-01 03.13 Sag mod jyske bank ændret til Svig Falsk Bedrageri , KOPI af lån ØNSKES

22-01-2018 mail 17.59 side 1-5 22-01 17.59 gennmgår hvad JB nægter at oplyse, beder om alle bilag til Processkrift

15-06-2018 Swap rentebytte JB Jb. Hæver renter 81.182 kr. restgæld. Påstået 2.927.634 kr. Hovedstol 4.328.000 kr. FALSK

30-06-2018 NK tilbudte lån 11. NK opgørelse renter -244,78 og 3 % bidrag Restgæld 1.167.484 kr. af lån fra 3-7-2009

Rente bytten er falsk, den er lavet af Jyske bank selv, og så findes der ikke noget lån. 

Vi anmoder vores advokat beviser for retten, at JB har vildledt os

til at tro vi har lånt 4.328.000 kr. at JB har skaffet sig en uberettet vindning og os

et tab, ved at lyve og tilbageholde beviser i retsforhold, som at lånet ikke findes 

Dette ses fremlagte beviser ved bilag 108. 20-05-2009  Jyske bank giver NK første pant 

for ved disse bilag at vise JB krævede at byggegrund skulle sælges. SE SIDE 7 - 12 

Der findes mange breve sendt til JB om Sagen, JB vil kun svare på fremlagt bilag i retten

LEDELSES ANSVAR 

07-08-2018 Ledelsen 07-08-2018 Til Ledelsen ansvars skrivelse til den samlede bestyrelse  

22-08-2018 Ledelsen 22-08-2018 Til Ledelsen ansvars skrivelse til den samlede bestyrelse 

19-09-2018 Ledelsen 19-09-2018 Til Ledelsen ansvars skrivelse til den samlede bestyrelse 
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03-11-2018 CS vidne forklaring med bilag i tidslinje er for at kunne henvise til faktuelle bilag under forklaring i retten

Side 5-12

kæmper for at blive rask, og ved ikke havd vi er udsat for 

Først op i 2016 bliver vi klar over at Jyske Bank Lyver, og har løjet siden 2008 og til nu, og dermed bevidst udsætter os for svig 

TIDSLINJE  med bilag er for at kunde, kan forklare hvordan det er forsøgt opklaret, hvad Banken lavede 

På intet tidspunkt har banken ville hjælpe med opklaring, således kunde kunne opdage der ikke fandtes noget lån 4.328.000 mm

Overført til PDF  i forbindelse med klage over Lundgrens for at ingurer klienens oplysninger, om at Jyske bank bla. har lavet dokument falsk
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