
   Lundgrens Advokatpartnerselskab                                                                                            13-08-2020 

   Tuborg Boulevard 12                                                                                              

   DK-2900 Hellerup 

 

Kære Dan Terkildsen                                                                          vedr. Sagen BS-402/2015-VIB  

                                                                                                               Klagen i advokat nævnet 2020-1932 

Jeg har flere gange anmodet dig om at returnerer alle bilag, også dem som Rødstenen har sendt til 

dig / Lundgrens, du har skrevet 23-10-2019. klagens Bilag 151. nævnte bilags nr. er alle fra klagen  

”Vi er fuldstændig klar til at overdrage materialet” men hvor bliver det af!.  

 

Vi har skrevet du skal sende det til Carsten Storbjerg Skaarup, Søvej 5. 3100 Hornbæk. 

Venligst send det nu som GLS til modtager, så vi kan hente det hos Shell Hornbæk. Lundgrens må 

ikke kontakte vores nye advokat, der har fremlagt vores sag ved Bilag 204. og mit Bilag 153. 

 

Jeg skal i sadels hed bede dig returner de originale læge journaler, der er overbragt til di kontor da 

jeg skal bruge dem nu.  

Disse er overbragt 12-12-2018. hvilket jeg skriver i Bilag 44. mail af 13-12-2018. kl. 13.50 samt 

fortæller det i samtalen Bilag 93. se punkt 18. ” 

Vil du have en USB med alle bilag og samtaler for kontrol, så sms JA TAK, til 22227713.  

Samtaler Bilag 87. 91. 92. 93. der er udskrevet kan også kontrolleres ved opslag på 

www.Banknyt.dk her er løbende siden 2016 delt bilag og også samtalerne er delte.   

 

EN SKRIVE FEJL. Vedr. klagen over Dan Terkildsen, jeg har set på side 1. at jeg næstsidste afsnit 

har skrevet fremlagt Bilag 147. Dette er BILAG 134. det processkrift 2 som Lundgrens har fremlagt. 

Jeg har ligeledes kommet til at skrive som klagepunkt. 3. at jeg har skrevet i mindst 85 gange er 

oplyst hvad du skulle fremlægge, dette skal jeg rette til at du og ansatte fra Lundgrens mindst 85. 

gange har læst/oplyst det som du/ Lundgrens skulle fremlægge.  

Hvis du ser på Bilag 208. er det de opslag hvor kontoret er registeret at være inde på Banknyt.dk 

og læse vores påstande, disse antal opslag er markeret GUL i Bilag 233. der ligeledes er delt på 

Banknyt.dk    

Kopi til advokat samfundet for orientering. 

Mvh Carsten Storbjerg Skaarup Søvej 5. 3100. Hornbæk   0045-22227713  

http://www.banknyt.dk/

