
Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com>

Fwd: anmoder Folketinget undersøge om loven også gælder for banker, da vi i jyske bank
er udsat for beviseligt bedrageri. 
1 meddelelse

Anne-marie Skaarup <skaarup56@gmail.com> 9. maj 2019 kl. 16.25
Til: finanstilsynet@ftnet.dk
Bcc: carsten.storbjerg@gmail.com

Finanstilsynet                                                                                                                                09-05-2019 
Århusgade  110
2100 Østerbro 

Vi har afleveret denne sag til Finanstilsynet med tilhørende bilag 1 maj 2019 
Kopi af brev. 28-04-2019 og 30-04-2019  med tilhørende bilag, særligt Bilag 100. og 101. er vigtige. 

Vi med sender det samme brev der dd er sendt til folketinget 
hvad vil Folketinget gøre for at stoppe de kriminelle danske banker

Det virker jo som om det foreløbig  kun er udlandet som ikke bryder sig om hvidvaskning og den slags.

Finanstilsynet skrev lige efter modtagelsen, af de 2 kasser med bevismateriale for at Koncernen Jyske bank laver bedrageri og
dette ved dokumentfalsk 
en mail at,  

Denne sag som handler om at jyske bank laver bedrageri 
og at jyske banks koncernledelsen i forening er sammen om at lade jyske bank fortsætte bedrageri mod kunder.

Finanstilsynet skrev i deres mail at, tilsynet ikke ville undersøge jyske bank for bedrageri udført af koncernen ledelsen i jyske bank
er det rigtigt forstået ?

At finanstilsynet ikke vil undersøge denne anmodning om at undersøge jyske bank for at lave bedrageri ved hjælp af
dokumentfalsk.
fordi kunden har en civil sag ved domstolen, det ikke er strafferettslig. 

I såfald finanstilsynet fastholder, at  finanstilsynet ikke vil lade jyske bank undersøge for adskillige lovovertrædelser, og derfor vil
arkiver anmeldelse med bilag.
og derfor skrev vi kan hente bilagende igen.

så vil vi gerne have bilagende som i skrev., 
Således bilagende kan videresendes til nogle, som måske gerne vil undersøge om de danske banker overholder loven, 
eller jyske bank rent faktisk laver og fortsætter bedrageri imod kunder, og danske tilsynsmyndigheder er ligeglade 

i så fald det er forstået rigtigt, vil vi gerne hente bilagende, må vi høre tilbage hvor de kan hentes. 

Mvh 

co Familien skaarup 
Søvej 5.
3100 Hornbæk 

22227713 

 
 



---------- Forwarded message --------- 
Fra: Anne-marie Skaarup <skaarup56@gmail.com> 
Date: tor. 9. maj 2019 kl. 14.36 
Subject: Re: anmoder Folketinget undersøge om loven også gælder for banker, da vi i jyske bank er udsat for beviseligt bedrageri. 
To: Folketingets Oplysning <Folketinget@ft.dk>, <jm@jm.dk> 

Folketinget                                                                                                                                                           09-05-2019

Christiansborg                                                                                                                                                ÅBENT BREV 

1240 København K                                                                                   Bilag hvor der står lukket 2. 5. 9. må ikke deles

kære Laura Holt Clemmensen

Fuldmægtig

Tak for din mail af 26. april 2019 det var hurtigt svar.

Undskylder at ikke kan stave, og er særlig dygtig formulerende.

særlig undskyld for ikke at have stavet til vores Statsministerens navn. Lars LØKKE 

Men her er en sag som vi i disse breve anmoder Folketinget og særligt Justitsministeret om at undersøge.

Hvis vi på nogen måde tager fejl i det vi skriver i Bilag 100 & 101. så venligst hjælp os. 

vi kan ikke have nogle beskylder Danske banker for bedrageri og dokumentfalsk falsk

og da slet ikke at nogle beskylder banker som Jyske Bank at på skrift at have løjet på skrift over for Domstolen for at ville skuffe i
retsforhold. 

Hvorfor mon jyske bank er ligeglade med at reklamer, som denne om jyske bank køre rundt, det er et opråb til dialog. 

2019. april
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2016 november 

2018 



I 2017 satte vi en bil mere på gaden 

Vi har gjort som du skrev, og videresendt / gensendt mail på papir, og tillagt de mange bilag i sagen. 

Har afleveret til jeres post modtagelse, et komplet sæt, samt opdateret brev, / manglende bilag.

Det handler om hvad vi har fremlagt retten 28-12-2018 Bilag 100. & 101.  se den nede under. 

Som retten 09-01-2019 bad jyske bank om 19-02-2019 at afgive deres afsluttende bemærkninger til, 

bemærkninger som vi oplyses 22-03-2019 at jyske bank er udeblevet med. 

( Vi har ikke fået kopi af rettens brev fra 9. januar. og kan ikke dele indehold. )



Vi beskylder Danmarks anden største bank for bedrageri og beskylder konsernledelse for sammen i forening at 

være med til at vi fortsat den dag i dag er udsat for at jyske bank koncernen fortsat udsætter os for bedrageri  

Læs venligst sagen og kontroler alle bilag i sagen, og stil jer så det spørgsmål i folketinget 

hvad vil staten, folkestyret gøre i mod banker som ikke overholder straffeloven.

Om det er milliard hvidvaskning, eller simpelt bedrageri som her ved hjælp af dokumentfalsk. 

HVAD VIL FOLKETINGET GØRE  

VI ER ÅBEN FOR ALT DEN HJÆLP VI KAN FÅ.

Men SYNTES AT VI ER RET ALENE OM SIGE TIL JYSKE BANK 

AT BEDRAGERI ER FORBUDT, OGSÅ FOR BANKER. 

Når folketinget og justitsministeret har fået deres advokater til at kontrolere denne her sag, imødeser vi jeres hjælp. 

HAR VI RET 

ELLER HAR JYSKE BANK RET I BANKEN OVERHOLDER ALLE LOVE OG REGLER.

Nu da Jyske Banks samlede koncernledelse, deriblant Anders Christian Dam   

Ikke ønsker at tale med deres kunde, som siden maj 2016 har råbt op til koncernen, som mene at være udsat for et kæmpe
bedrageri.

Hvad skal vi ellers gøre

Sagen her viser hvordan danske banker arbejder, og vi spørger ? er de eneste der er udsat for denne forretningsmodel. 

BILAG 100.





 

Bilag 101.













ET udsnit af breve som er sendt 

Kopi af breve som er afleveret,

Skulle gerne indeholde kopi af brev til Koncernledelsen Jyske Bank, alle disse breve er offentlige for hele folketinget. 

27-12-2018 Brev konsernledelsen jyske bank. 

28-01-2019 Brev konsernledelsen jyske bank.

12-04-2019 Retten viborg skriver det er muligt at få retsmægling 

16-04-2019 Vi skriver til retten at vi ønsker Retsmægling, " har intet svar fået 09-05-2019" 

25-04-2019 Brev konsernledelsen jyske bank. vi ønsker dialog 

Og breve til 

Å



1.  26-04-2019.   ERU                        TIL Folke�nget    Åben brev. "og Jus�tsministeriet  de�e sendes særskilt"            

2.  26-04-2019.     NaserKharder               C.                        Lukket brev.    

3.  28-04-2019 .    Jus�tsministeret         TIL Folke�nget   Åben brev. OFFENTLIGT  "Søren Pape Poulsen" C. 

4.  28-04-2019.     ERU retsudvalg.   forslag �l en statsbank mm

5.  28-04-2019.     NaserKharder                C.                        Lukket brev.    

6.  28-04-2019.     Finansministeriet Sigga Nolsøe              OFFENTLIGT 

7.  28-04-2019.     Pernille Skipper             Ø.                       Åben brev. 

8.  28-04-2019.     Rene Christensen          O.                       Åben brev. 

9.   30-04-2019.    NaserKharder                 C.                       Lukket brev.   

10. 30-04-2019.    Lars Løkke Rasmussen   V.                      Åben brev. 

11.  30-04-2019.    Henrik Sass Larsen       A.                   Åben brev.  & Me�e Frederiksen. 

12.  30-04-2019.    Jus�tsministeret      opdateret              Åben brev. OFFENTLIGT  "Søren Pape Poulsen" C. 

13.  30-04-2019.    ERU retsudvalg. forslag                          Åben brev.  �l statsbank mm, er grundet de mange banksager 

Vi forsøger faktisk dialog, da vi ikke ønsker denne her for jyske bank lille retssag.

men vi ønsker heller ikke at blive udsat for bedrageri, og selv skulle kæmpe som vi gør, 

Hvis vi har gjort noget forkert, så bedre vi Jyske Bank koncernen komme ud af busken og sige hvad.

Så skal vi nok undskylde.

Når vi har fremlagt alt muligt gennem de seneste år. på www.banknyt.dk 

Er det for ikke at bryde psykisk sammen når jyske banks ledelse / bestyrelse nægter at holde op med at bedrage. 

Vi kommer gerne ind og forklare sagen for enhver i folketinget, som ikke kan forstå det vi skriver. 

VI gør det så godt vi kan, og vi bare så gerne have at Jyske bank ledelse tager sig sammen og indrømmer, det vi påstår.

Og vi er stadig interesseret i at sagen ikke skal trækkes ud, banken har lavet skade nok. 

Derfor anmodes folketinget om at gribe ind, så sådanne sager ikke vokser, 

http://www.banknyt.dk/


Hvis folketinget mener vi er dumme og jyske bank intet forkert laver, skal folketinget intet fortage sig. 

så dem der mener her kan der fejes ind under gulvtæppet, gør lige som Nim Hansen 

Hvis folketinget / regeringens advokater og jurister mener her er noget galt, så gør noget ved det. 

vi kan ikke holde det ud 

jyske bank har et telefon nummer som er 89898989 måske de vil tale med en af jer. 

MVH 

Storbjerg Erhverv 

med hilsen 

Familien Skaarup 

Søvej 5.

3100 Hornbæk 

22227713 

Den fre. 26. apr. 2019 kl. 10.05 skrev Folketingets Oplysning <Folketinget@ft.dk>: 

Kære Storbjerg Erhverv ApS

 

Tak for jeres e-mail.

Hvis I ønsker den sendt til Justitsministeriet, skal I selv gøre det på jm@jm.dk

 

Det fremgår ikke, hvem i Folketinget I gerne vil henvende jer til. I kan henvende jer på flere måder.

 

Folketingsudvalg

I kan sende henvendelsen til et af Folketingets udvalg. Bankvæsenet ligger under Erhvervs- og Vækstudvalget. I
skal tage stilling til, om henvendelsen eventuelt må offentliggøres på Folketingets hjemmeside.

I kan skrive til ERU@ft.dk

 

Folketingsmedlemmer

mailto:Folketinget@ft.dk
mailto:jm@jm.dk
mailto:ERU@ft.dk


I kan sende henvendelsen direkte til et eller flere folketingsmedlemmer, f.eks. erhversordførerne.  
I kan finde kontaktoplysningerne på denne side: https://www.ft.dk/da/medlemmer

 

Fremlæggelse

Hvis I gerne vil have, at samtlige folketingsmedlemmer skal have mulighed for at læse henvendelsen, vil den blive
printet ud og lagt frem på medlemmernes læseværelse. Det kan Folketingets Oplysning sørge for.

 

 

Med venlig hilsen

 

Laura Holt Clemmensen

Fuldmægtig

 

 

 

 

Folketingets Oplysning

Christiansborg

1240 København K

 

Tlf. +45 3337 3338

fo@ft.dk

www.ft.dk

 

Sådan behandler Folketingets Administration dine personoplysninger: privatlivspolitik

 

 

 

 

Fra: Anne-marie Skaarup [mailto:skaarup56@gmail.com]  
Sendt: 25. april 2019 15:02 
Til: Folke�ngets Oplysning <Folketinget@ft.dk> 
Cc: Anne-marie Skaarup <skaarup56@gmail.com> 
Emne: anmoder Folke�nget undersøge om loven også gælder for banker, da vi i jyske bank er udsat for beviseligt bedrageri.

 

Folke�nget                                                                                            25-04-2019

Chris�ansborg 
1240 København K

Telefon: + 45 3337 5500 
E-mail: folketinget@ft.dk

https://www.ft.dk/da/medlemmer
mailto:fo@ft.dk
http://www.ft.dk/
https://www.ft.dk/da/privatlivspolitik
mailto:skaarup56@gmail.com
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TIL Folke�nget og Jus�tsministeriet

Kære Søren Pape.

Jeg skriver her direkte �l dig, for at bede dig undersøge denne her sag, handler om at Jyske bank laver bedrageri, vi har forsøgt
at råbe ledelsen op gennem 3 år. også for at få igangsat en undersøgelse.

Vi har på www.banknyt.dk fremlagt link �l bilag i sagen der er verserende i BYRETTEN men printer gerne et sæt ud og
sender.

BS 1-698/2015 Viborg, problemet er sagen er langt mere alvorligt end bare en lille uoverensstemmelse, da vi beskylder
koncernledelsen i jyske bank for i forening at stå bag fortsat bedrageri.

Vi har uden held forsøgt at få kontakt �l Jyske bank og koncernledelsen, som nægter at svare, med fortsæ�er bedrageri, vi
ville gerne a�øres af poli�et i sagen da vi anmeldte Jyske bank for bedrageri og dokumen�alsk i 2016, hvilket vi selv har må�e
fremlægge beviser for over for re�en.

Det handler om Danskerne kan stole på at poli�et overholder det som jus�tsministeriets retningslinjer, at sørger for at loven
overholdes  

Poli�ets opgave er at opretholde sikkerhed, fred og orden - at føre kontrol med, at lovene overholdes, og at skride ind over for
lovovertrædelser ved e�erforskning og forfølgning. 

 

Her er en sag, hvor poli�et ikke lever op �l deres opgave.

Anmoder om at loven skal gælde for de danske banker også, og i øvrigt foreslå muligheden for en statsbank.

 

Vi skal hermed anmode folke�nget skride ind over for de Banker, der ikke overholder Landets lave og regler, herunder Jyske
Bank, kopi af brev �l Koncernledelsen Jyske Bank 25-04-2019 med bilag.

 

Mvh Storbjerg Erhverv ApS

Kun post Søvej 5. 3100 Hornbæk.    telefon 22227713. 

 

sender det fulde brev med post �l behandling 

 

Vidneforklaring LÆS BILAG 100 + 101. forklaring for dansk banks bedrageri imod kunde. 

Bilag 28-101 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=757508991316650&id=
704647549936128&__tn__=K-R

 

Jyske banks bestyrelse  er flere gange �lbudt et kunne stoppe bedrageri og indrømme, men vælger i forening at fortsæ�e
bedrageri. 

https://www.facebook.com/JyskeBank.dk/photos/pcb.2173556052679851/2173546319347491/?type=3&theater  

 

Her er noget galt i de danske Banker. 
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