Se også Bilag 11 og 17.
Sagen fylder meget for klager der er udsat for masivt præs
og har ikke kunne få hjælp hverken af Rødstene eller Lundgrens
Først da Lundgrens fyres efter vi opdager de sikkert er blevet købt
af Jyske Bank, og det derfor må værer selfølgeligt for at skade sagen

Bilag 32. plus side. 2-6
+ kopi af sagen mod Jyske Bank
Bilag 32. Byggekredit 5050-13541410 * 9-06-2008 s.2
Bilag 54. Konto 5050-1354141 uden saldo
s.3
Bilag 171. Besked til Jyske Bank kontokort skaffet
s.4
Bilag 56. konto viser 2 firma til 1354141. med Saldo s.6+6.
Dette skulle Lundgrens fører ind som 1 punkt.mod Banken

Lundgens svarer ikke klenten, på hverken denne mail. Bilag 32.
Efter Dan Bilag 11. 14-06-2018. Dan Terkildsen gav klienten forbud mod
at bruge domstolens sagsportal.
Klienten vidre sendre det der kommer fra retten med svar frister.
Da det er et punkt i klientens sag, forventer klienten at Lundgrens følger
op på sagen og får den fremlagt rigtigt for rettten.
Dan / Lundgrens svare ikke retten herom, Klager dømmes til sags omkost
Dan / Lundgrens svare ikke klienten, eller fremlægger det i sagen.

Bilag 32. side 2

Hvorfor fremlægger Lundgrens ikke dette her med at
Jyske Bank har overtræder bogførings loven, sammen blander
flere virksomheder til samme konto
At Jyske Bank flytter gæld rund i mellem flere virksomheder
Det kan da umuligt være lovligt, selv om Lundgrens arbejder
for Jyske Bank "Bilag 12." så må de da kunne svare klager

Bilag 32. side 3.
Ingen fra Lundgrens svare klager
på noget af det klientens sag er om
Dan Terkildsen fik til opgave for Lundgrens at hjælpe klager
med at fremlægge klagers påstande om svig og falsk / tab.
at en kredit starter med minus 280.746,96 skulle fremlægges

Her mangler saldo. gæld som jyske bank flytter
over fra en anden virksomhed, ses på side 6.

Bilag 32. side 4.

ved processkrift 3
FREMLAGT 4. maj 2020

Ved på dette tidspunkt ikke at klager er udsat for svig og falsk i Jyske bank

Bilag 32. side 5.

Her tilhører konto 5050-1354141 et andet firma
Klager bad Dan Terkildsen fremlægge hvordan
klager kan få samme konto samtidig, og krav

Dan Terkildsen svare aldrig klager på hverken
denne eller andre påstande, men arbejder
alene, ud fra kun det Lundgrens vil have frem

Biolag 32. side 6.

Lundgrens skulle fremlægges dette
se eks. Bilag 40. i klagen side 19.
Som Lundgrens svare på 18-12-2018
kl. 17.41 Bilag 91.
Lundgrens maniplulerer tydeligvis klager
Klager der ikke har nogle konto 5050-1354141 i Jyske Bank 5 febuar og siger punk 42. rigtig stærke anklager
som vi ikke har noget bevis for.
i 2008. Bad DanTerkildsen fremlægge dette, eftersom klager først
9 juni 2008. aftaler at lave en kredit, på knap 8 %
Lundgrens skulle derfor fermlægge dette
mensvare konsekvent ikke deres klient.

