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Retten I Viborg                                                                                                                                 BILAG 100. 

Klostermarken 10 

8800 Viborg                                                                                                                                            28-12-2018 

 

viborg@domstol.dk                                                                                                           Fremlæggelse af bilag. 

 

Sagsnr. BS 1-698/2015 

 

Kære Domstol. 

I forbindelse med sagen hvor vi er part, kan vi se der mangler fremsendelse af de bilag, vi finder er vigtig for 

sagen. 

 

Vi skal venligst derfor fremlægge disse bilag, inden hovedforhandling startes, alle bilagene er vigtige for 

sagen og vores vidneforklaring i retten.  

Det er derfor vigtigt for os, at bilagene fremlægges, således vi kan forklare bilag overfor vores påstande, 

som at det fremlagte Bilag AH. udbetalte lån, 4.300.000 kr. af jyske bank blev krævet tvangsnedbragt, ved 

salg af byggegrund, uden at lade rentebytte Bilag 1. følge tvangsnedbringelsen. 

 

Når Jyske bank ved Bilag E.1 benægter at have med tvangssalget at gøre, og dermed nedbringelse af lånet 

Bilag AH. men fastholder Bilag 1. Nu er en rentesikring til Bilag AH. bliver bilagene meget vigtige.   

Vi beviser at Jyske bank både krævede et tvangssalg, og bagefter tvangssalget, Vores Bilag 50. 51. 52. 53. 

54. 55. nægtede at modtage provenuet. Bilag 62. 63. 65. vi har skrevet et utal af gange til Jyske Banks 

Koncernledelse enslydende som Bilag 67. 75. og Bilag 72. (kopi af det fremlagte til retten 03-01-2018) 

Eftersom Jyske bank stadig her 28-12-2018 fortsætter at hæve renter, også af tvangsnedbringelsen af Bilag 

AH. føler vi os bedraget og udnyttet. Bilag 91. 92. viser forskellen selv om Bilag 1. fastholdes som aftalt 15-

07-2008. men nu i stedet til et overliggende Lån Bilag AH. der blev tilbudt til et andet projekt, end Bilag Y. 

var for. 

Vi skal ligeledes fremhæve at den af Storbjerg erhverv godkendte rentesikring, er Bilag E.5. og at denne er 

lukket pr. 30-12-2008. ved Bilag 29. Storbjerg Erhverv har ikke efterfølgende talt med Jyske bank 16-07-

2008 omkring en ny rente bytte som Bilag 1. hvis Bilag Y. blev hjemtaget.  

Det er ikke sandt at der har været noget underliggende lån, som oplyst Bilag 30. og derfor heller ikke blevet 

omlagt som oplyst i Bilag D. selv om jyske Bank både i sagen 328/2013 for ankenævnet, og over for retten 

har påstået Bilag 1. var en rentesikring på et underliggende lån, har det ikke været muligt for Storbjerg 

erhverv at få bevis for et sådanne var optaget, derfor er Bilag 28. fremlagt.  

BILAG 62.
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Carsten Storbjerg har været meget syg i flere år, 2009 – 2014 Læge jonaler fremlægges Bilag 93. 94. 95. 96. 

97. og blandt andet derfor opdager Carsten Storbjerg ikke at jyske bank har manipuleret med bilagene, som 

at tildele flere virksomheder samtids og overlappende med samme konto nummer. Bilag 43. 44. 45.  

Carsten opdager ikke at Jyske Bank hæver Provision Bilag 42. for at en garanti til et lån der ikke findes.   

Bilagene viser at Jyske bank nægtede Carsten Storbjerg at tage advokatforbehold. Bilag 56. og i den 

forbindelse spærrede alle konti, for at få de 2 krævede salgsfuldmagter Bilag 61. uden advokat forbehold. 

Bilag K. er lavet 19-05-2009 ved at rette i Bilag 7. der var udløbet 20-11-2008 med tilbuddet Bilag Y. 

 

Vi har skannet de bilag vi ønsker og finder vigtige for sagen bliver fremlagt retten, bilagene er litreret.  

 

Ved gennemgang af rettens brev 13-11-2018 kunne vi læse at nogle bilag, ikke er litreret rigtigt. de tidligere 

fremlagte bilag og brev til retten 03-01-2018 genfremsendes nu som dem i Bilag 72. og er litreret.   

 

Vi har rettet bilags nummer på de 3 bilag vores advokat har fremlagt, således de er litreret 

sammenhængende, og er indskrevet i bilagslisten Bilag 98.   

Processkrift 1.                  28-09-2018 Bilag 18.  er rettet til BILAG 28. 

 

Afsluttende Processkrift 18-12-2018 Bilag 18.  er rettet til BILAG 29. 

                                            18-12-2018 Bilag 19.  er rettet til BILAG 30. 

 

Bilagene er indskrevet i bilagslisten Bilag 98.  heraf fremsendes med denne mail.  

Bilag 28. 29. 30.   42. 43. 44. 45.   50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.   61. 62. 63.  65.   67.  72.  75.   

91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98.  de manglende Restbilag eftersendes.  

 

Mvh  

Anne-Marie Skaarup                         &          Carsten Skaarup  

 

___________________________            ________________________ 

Storbjerg Erhverv  

Søvej 5. 

3100 Hornbæk.  

22227713                                                       Mail  

Bilag 62. side 2.


