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Bilags listen  28-101  Bilag (98.)           Fremlægges til klage over Lundgrens. 28-12-2018 BILAG 64.                               

 

SAG BS 1-698/2015          (Tidliger BS 99-698/2015)    

        

Disse Bilag SKAL fremlægges RETTEN i sagen.   

FOR VIDNEFORKLARING UNDER HOVEDFORHANDLING.   

 

”tidligere anvendte fremsendte bilags nummer til det ønsket processkrift 18-12-2018 er til højre i tidslinjen” 

 

Eget nr. fra mappe.  

28. 18-10-2016 / Der findes intet lån i Nykredit på 4.328.000 kr.                                                               ”19” 

29. 16-07-2008 / godkendt Swap. 15-07-2008. W015776999 er lukket 30-12-2008. W015776998.    ”31” 

30. 19-02-2010 / Nicolai Hansen skriver Din låne oversigt, 4.328.000 kr. i Nykredit rentebyttet i JB.  ”32” 

31. 16-04-2007 / Udstyknings plan til Projekt 1.  byggegrund af 1.599 m2. også indset i budget.        ”20” 

32. 13-01-2008 / Bygge tilbud 2. 2.403.496 kr. 13-01-2008, dette arbejdes der vider med.                  ”24” 

33. 14-02-2008 / Budgettet efter tilbuddet 2.403.496 kr. bygning 678 m2, på grund 1.599 m2           ”28” 

34. 14-02-2008 / Nicolai Hansen er gået de forskellige pairer igennem, siger han mangler Bilag 32.  ”27” 

35. 06-03-2014 / Morten Ulrik Gade skriver vi har et underlæggende lån, som JB rente sikrer            ”34” 

36. 01-04-2009 / Nyt Byggebudget 4.230.404 kr. Bygning 847,4 m2. rette NH Grund 2  Ca. dato        ”38” 

37. 08-07-2009 / 2 dage efter hjemtagelsen Tilbud Nicolai godkendte der mangler små 800.000 kr. ”39” 

38. 30-01-2009 / Udstykning af 2.875 m2 grund for Projekt 2. Budget bilag 36.                                      ”40” 

39. 19-05-2009 / Godkendelse af tilbud AG. 06-05-2009. for projekt 2. Hjemtages.AH. 03-07-2009  ”42” 

40. 24-03-2009 / Godkendelse af byggeprojekt. 2 på grund Bilag 38.                                                        ”41” 

41. 29-08-2012 / Thomas Hansen Nykredit bekræfter at kunden selv bestemmer en hjemtagelse     ”43” 

42. 16-04-2009 / Jyske Bank hæver 13.517 kr.- sikkerhed til Nykredit, uden et gyldig tilbud eller lån ”44” 

43. 15-04-2009 / JB  hæver 89.917 kr, Provision tinglysning, uden der findes gyldige tilbud eller lån ”45” 

44. 09-06-2008 / Oprettelse byggekredit 11:13 har først fået et udtog Bilag 43. 08-04-2011               ”46” 

45. 12-07-2006 / konto tilhørende Cvr 15688149 side 1 / side 2.  05-02-2008 er de cvr 27374476     ”47” 

46. 23-09-2015 / Nykredit skriver, som udgangspunkt er swap dyrere i Bidrag end andre lån.            ”48” 

47. 30-06-2018 / Nykredit AG/AH Bidraget 3 %, gæld efter tvungen grundsalg 1.167.484 kr. Bil.54  ”49” 

48. 29-09-2018 / Jyske Bank Bilag 1.hæver 5,32 % rente af restgæld 2.927.634 kr.                               ”50” 

49. 26-10-2010 / også Bilag C. Jyske Bank har fornyet overvejelser, herunder eks. frasalg af grund   ”53”  

50. 27-04-2011 / Det bliver et krav at grund sættes til salg ved en ejendomsmægler                            ”54”     

51. 26-05-2010 / Grund sættes til salg hos mægler senest 1.7.2011                                                          ”55”   

52. 04-11-2011 / Dags orden Salg af grund, på møde siges salgsfuldmagt, hvis grund ikke sælges.     ”56”     

53. 13-12-2011 / Vi bedes om at tage kontakt til mulig køber, tilbage salg                                               ”57” 

54. 26-04-2012 / Det meningen at Carsten sælger den ubebygget grund, vil i slettet jeres pant         ”58” 

55. 15-06-2012 / Casper Dam Olsen beder Carsten at tage aktion på salg af grund                                ”59” 

56. 18-08-2013 / JB sender kunden til afvikling, kræver yderlige salgsfuldmagter på 2 ejendomme   ”60” 
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57. Salgs annonce grund Bybjergvej efter krav, udbudt til 850 kr. m2 6.351.200 kr. efter jyske         ”112” 

banks krav om salg, det kunne ikke ske hurtigt nok, derfor solgt for 1.494.400 kr 02-05-2012                                                                                     

ET teoretisk Tab på. 4.856.800 kr. grundet svig, der var givet tilladelse til 3 udstykninger.  

58. 27-12-2018 / Salgs annoncer grunde i området udbydes til 600 kr. m2. langt fra tvangssalget   ”114” 

59. 02-05-2012 / Skøde tvangssang af grund, solgt 1.494.400 kr. JB har givet NK oprykkende pant    ”63” 

60. 20-05-2009 / Ejerpantebrev 1.500.000 kr. på grunden efter krav. 11-05-2009 Bilag H.                   ”64” 

61. 18-06-2013 / Jyske bank kræver afvikling af konti & salgsfuldmagter efter tvangssalg af grund    ”65” 

62. 24-11-2015 / Nykredit lad os få lukket denne sag. JB vil ikke oprette deponerings konto       ”66. S.8” 

63. 06-01-2016 / NK det er din egen bank jyske bank der skal stille deponerings konto til rådighed   ”67” 

64. 24-12-2015 / Birgit Bush Thuesen skriver aftalt Med Nykredit at de får hele provenuet fra 2012 ”68”   

65. 16-12-2015 / Køber kan 02-05-2012 således nu betale for købet. Efter næsten 3 år se Bilag 59.  ”69” 

66. 19-05-2016 / 11.48 +18/5+16/5+10/5 forsøger at komme i dialog, tror det et kæmpe bedrag    ”70” 

67. 19-05-2016 / 12.16 Direktion CEO ACD jyske bank. tror ikke lån er hjemtaget at det er bedrag    ”71” 

68. 25-05-2016 / 12.32 Direktion LES MUG. / ønsker dialog, og bevis på HVIS Bilag Y. er hjemtaget  ”72” 

69. 25-05-2016 / 20.00 Direktion jyske bank. beder Jyske bank bevise, Y er hjemtaget og Bilag 1.     ”73” 

70. 21-06-2017 / 12.23 Mug JB modtager oplysning om rentebyttelån på lån der ikke findes STOP   ”74” 

71. 21-06-2017 / 12.49 Mug der gøres indsigelse bilaget er falsk der findes ikke noget lån                  ”75” 

72. 28-12-2017 / JB oplyses sagen ændres til SVIG og der skal laves helt nyt processkrift til retten ”76” 

Vi er klar over advokaten ikke har lavet dette, men Bilagene skal fralægges som de er.   

73. 07-08-2018 / Koncernledelsen alle 13 medlemmer oplyses ansvarlig for vi udsættes for SVIG.  ”77” 

74. 22-08-2018 / Koncernledelsen oplyses om ledelsesansvar, vi mener der er tale om Bedrageri    ”78” 

75. 19-09-2008 / Koncernledelsen, forsøger virkelig til at få kontakt, oplyser igen det er Bedrageri  ”79” 

76. 28-05-2009 / Jyske Bank har stillet garanti på for udbetaling af lån Bilag AH. 03-07-2009             ”81” 

77. 21-09-2014 / BRFKredit optage og hjemtage lån er det samme, Hjemtage er gøre brug af tilbud ”83” 

78. 29-06-2011 / krævet g taget Pant sikkerheder 3 mil i pr. hus 2 mil i ejendom osv. se Bilag 61.     ”84” 

79. 28-07-2013 / Salgsfuldmagt på privathus og den ejendom der lige er opført ved lån Bilag AH.    ”85” 

80. 18-12-2013 / nye salgsfuldmagter er hæftet sammen med brevet 12-12-2013 og sendt.              ”87” 

81. 20-04-2016 / Mug anmodes at bevise, bilag 30. oplyste lån 4-328.000 kr. er sandt                         ”90” 

82. 21-04-2016 / BBT det handler om ærlighed, JB har løjet under CS hjerneblødning Bilag 30.          ”91” 

83. 28-07-2014 / konto stadig spærret, gr. adv. Forbehold. afvist betaling trods indestående             ”92” 

84. 01-07-2010 / Carstens risiko profil, ønsker høj sikkerhed, lav risiko. Hvad er en swap høj risiko ”93” 

85. 21-10-2010 / en konto 5050-1464627 med en låne sag, har JB lavet en for lånet på AH. ?            ”94” 

86. 03-05-2016 / Forstår ikke at MUG ikke vil svare, og bevise der er lånt 4.328.000 kr. Bilag 30.       ”95” 

87. 10-07-2008 / Kopi Uden Underskrifter af pantebrev 4.328.000 kr. som Bilag AC.                           ”96”     

88. 10-07-2008 / Kopi Uden Underskrifter af samtykke matr.nr 1 S, Rettet Bilag Z matr. Nr fjernet ”97”     

89. 10-07-2008 / kopi Uden Underskrifter af Refinansiering Bilag Ø.  Kun for Bilag Y. tilbud               ”98” 

90. 17-11-2015 / Mug skriver JB er uden skyld i Banken ikke ville modtaget provenuet for salg          ”80” 

91. 11-12-2018 / JB vil hæve 78.208 kr. 5.32 % rente for lån Bilag 1. gæld 2.828.166 Se Bilag 92.    ”115”  

92. 31-12-2018 / faktisk gæld Bilag AH. er 1.112.954. efter JB tvang lån nedbragt eks. bilag 51.52  ”116” 

93. 05-12-2009 / Journal efter Hjerneblødning Akut indlagt 26-11-2009                                                ”117” 

94. 18-12-2009 / Journal efter Epilepsi kramper, smerter i ryg. Akut indlagt 13-12-2009                    ”118” 

95. 29-12-2010 / Journal tegn på depression, glemsomhed, ændret personlighed.                             ”119” 

96. 21-03-2012 / Journal mulig nu også tegn på små blodpropper, mulig grundet øget stress           ”120” 

97. 12-06-2014 / Journal tendens til hukommelses besvær og træthed                                                  ”121” 

98. 27-12-2018 / Bilags listen Bilag 28.-98                                                                                                     ”122” 


