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Til Koncernledelsen, Koncernledergruppen og bestyrelsen ved CEO Anders Christian Dam
Kære Anders Dam, der er snart længe siden jeg har til dig og jer som bestemmer i Jyske Bank A/S.
For at i ikke skal glemme at jeg er utilfreds, med den måde i som ledelse er medvirken til at Jyske Bank
stadig i dag udsætter mig og min lille virksomhed for bedrageri, og dette sker vedhjælp af vildledning,
udnyttelse, fuldmagtsmisbrug, dokumentfalsk der er skrevet før eksempelvis da jeg skrev 28. januar 2019. til
jer.
I har svaret ved jeres næstformand Philip Baruch 1. februar 2019. der har skrevet ikke til mig, men til
Lundgrens advokater, der som i ved var mine tidligere advokater, altså frem til jeg opdagede at Lundgrens
var blevet ansat af jer i Jyske Bank.
Jeres næstformand Philip Baruch skrev i brevet 01-02-2019. at jeg fortog mig flere strafbare handlinger, jeg
får dog først kopi af brevet 03-10-2019. eftersom Dan Terkildsen ikke ville inddrage mig i jeres arbejde.
Jeg har derfor også klaget over Dan Terkildsen, eftersom han har opfordret mig til at parkere min bil over
ved en anden af jeres advokater Lund Elmer Sandager, for at de bedre kunne se bilen, ved godt det er
barnligt, og det undskylder jeg hermed.
Men jeg indrømmer og har underskrevet brevet. Vedlagt med et billede af bilen.
Men hvis det er ulovligt, som Philip skriver så er det noget jeg altså gerne vil rette op på, derfor spørger igen,
er der ikke nogle af jer der vil mødes med mig, så vi sammen kan finde ud af dette her, og hvis der er fejl
eller misforståelsen, så er der ikke noget andet jeg ønsker mig mere end dialog.
Dette her er et personligt brev til jer som har et ansvar måske et ledelsesansvar i Jyske Bank, vi
behøver da ikke at inddrage advokater i det her pjat.
LAD OS NU MØDES SOM VOKSNE
Eller fortæl mig hvad jeg har gjort jer siden i udsætter mig for svig.

Når jeg skriver det ser ud til at Jyske Bank A/S har købt Lundgrens advokater til at modarbejde min sag blev
fremlagt for retten, således jeg har måtte indklage Lundgrens ved Dan Terkildsen overfor advokatnævnet, så
vil jeg oplyse at Lundgrens advokater ikke har besvaret min klage fra 05-06-2020. Lundgren gav et kort svar
08-09-2020. hvilket Jeg igen har skrevet mine afsluttende bemærkninger til, i øvrigt med 26 opfordringer,
disse har Lundgrens Partner ikke besvaret.
Jeg ønsker jo bare at i ville tale med mig.
Udsætter i mig og min virksomhed for det jeg siden maj måned 2016. kontinuerligt har skrevet til dig og jer i
bestyrelsen, koncernledergruppen, direktionen, og som jeg har delt på Banknyt.dk
Hvis der på nogle måder er tale om fejl, vil i så ikke være søde at rette disse små fejl, i stedet for at i skal
drille mig, siden 19 maj 2016. har særligt CEO Anders Dam kunne rette op på eventuelle fejl, og det er ikke
gået så godt.
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Jeg har også en bøn til jer alle sammen, og beder om i ikke godt vil hjælpe mig.
Jeres presseafdeling eller hvem i har til at svare kunder, vil i ikke godt lade være med at svare dem
med at der er en dialog i gang.
DET ER USANDT
Jyske Bank vil dels ikke svare mig, (udover at i skriver der er en sag ? og det ved jeg udmærket godt.)
I har blokeret mig på Twitter og Facebook, i har afvist retsmægling, til Lundgrens som arbejde for Jyske
Bank, jeg beder jo kun Jyske Bank om at lade være med at lyve.

Så kære alle sammen hvad siger i til at vi da i det mindste mødes over en kop kaffe, og jeg skal gener love at
jeg ikke deler noget fra et møde uanset hvad vi taler om.

Jeg syntes nemlig det her envejskommunikation er rimelig kedeligt.

Hvis du Anders Christian Dam vil ringe til mig, eller du får en til at ringe for at aftale et møde i Helsingør
eller Silkeborg, som vil jeg altså gerne mødes for at få klarhed.

Jeg lover ikke at dele hverken samtale eller andet for et sådant møde.
For jeg syntes vi skal mødes, jeg anmoder derfor at i sænker jeres parader, da jeg skriver i en god mening.

Kopi af underskrevet brev af 01-02-2019.
Kopi af brev advokatnævn 08-12-2020.

Med Venlig Hilsen
Carsten Storbjerg Skaarup
Søvej 5.
3100 Hornbæk.
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