Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com>

Tillader mig at bringe mit forslag i erindring Re: FORLIG og fred. : Omkring mine private
opslag, omhandlende Jyske Bank A/S og en masse nævnte navne. JEG FORESLÅR AT
DETTE SKRIVERI OG OPSLAG OMHANDLEDE JYSKE BANK STOPPER NU. Kan vi
sammen finde ud af at give hånd, og få sat en stopper for mine skriverier. Så vil jeg stadig
gerne medvirke til en sådanne aftale.
1 meddelelse
Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com>
19. august 2022 kl. 15.54
Til: direktion@jyskebank.dk, juridisk@jyskebank.dk, martin.nielsen@jyskebank.dk, stp@jyskebank.dk, lundoe@jyskebank.dk,
hoejsgaard@jyskebank.dk, ahk@jyskebank.dk, avw@jyskebank.dk, bpa@jyskebank.dk, dip@jyskebank.dk,
heidi.skovbjerg@jyskebank.dk, helle-hansen@jyskebank.dk, Morten Ulrik Gade <MUG@jyskebank.dk>, pborowy@jyskebank.dk
Cc: Kristian Ambjørn Buus-Nielsen <kbn@les.dk>, Philip Baruch <pb@les.dk>, Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com>,
editor Banknyt <banknyt@gmail.com>
Jyske Bank A/S
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
Juridisk afdeling
Og
Direktionen
Direktør Anders Christian Dam

Kære alle sammen i Jyske Bank A/S og jeres advokater.
Jeg vil gerne bringe mit forslag i erindring, hvis Jyske Bank ønsker at mine små kampagner bringes til ophør.
Med henvisning til tidligere mails, så ville jeg fjerne alle reklamer på.
Facebook, Tvitter, YouTube, og diverse hjemmesider som på www.BANKNYT.dk

Hvis det har Jyske Banks interesse at jeg sletter mine opslag og videoer samt andet reklame som på mine Jyske Bank biler.

Så venligst ring til mig for en aftale, vi kan mødes og tale sammen hos Jyske Bank på Frederiksberg Gammel Kongevej,
København på Vesterbrogade, eller jeres afdelinger i Hørsholm, Helsingør Eller i Hillerød.
For mig skyld kan Nicolai Hansen Jyske Bank erhverv Hillerød og jeg Carsten Storbjerg godt lave en aftale.
Jeg kan også tage et møde med jeres advokater fra firmaet Lund Elmer Sandager advokater, og det mellem Kristian Ambjørn Buus
Nielsen og mig.
Jeg vil gerne gøre det klart at, jeg ikke har noget problem med Kristian Ambjørn Buus Nielsen han er jo meget flink, og gør bare
hvad Jyske Bank og jeres egene advokater beder om.
Jeg vil også gerne tilbyde at køre til Silkeborg og tage et møde med Anders Christian Dam.
Jeg prøver at løse vores lille konflikt os imellem.
Bedste hilsner

Carsten Storbjerg Skaarup
Søvej 5.
3100 Hornbæk

+4522227713
Carsten.storbjerg@gmail.com

God weekend

Har rettet lidt i tekst, skrive og stavefejl.
ons. 17. aug. 2022 15.46 skrev Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com>:
Kære Jyske Bank
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
17-08-2022.
Bestyrelsen og Ledelsen.
Att CEO Anders Christian Dam
Jeg ved ikke på hvilket niveau mine skriverier har nået, men i som er i eller tilknyttet ledelsen og juridisk afdeling får
denne mail, jeg tænker der er et par af jer der kender til mig.
Og jeres eksterne advokater får mailen CC.
Kan denne sag løses så er det mit ønske.
Omhandlende mine private opslag, og det jeg skriver om Jyske Bank A/S og det med en masse oplyste og delte
navne.
Skal vi ikke se at lave en aftale, som at jeg får slettet alt jeg kan på nettet, og så fjerner mine reklamer rundt om.
Og at jeg stopper mine små angreb og sikkert morsomme kampagner rettet mod Jyske Banks anstændighed.
Lad os aftale at stoppe mens det stadig er for sjovt.
JEG FORESLÅR AT DETTE SKRIVERI OMHANDLEDE JYSKE BANK STOPPER NU.
Kan vi sammen finde ud af at give hånd, og få sat en stopper for mine skriverier.
Så vil jeg stadig gerne medvirke til en sådanne aftale.

Selv om jeg ikke er part i en sag mellem Storbjerg Erhverv ApS og Jyske Bank A/S.
Sendes denne mail efter aftale med direktøren i Kopi til selskabets advokat for Storbjerg Erhverv, og Jyske Banks
advokater.
Jeg vil som udefra privatperson opfordrer at Jyske Bank A/S og Storbjerg ApS finder en løsning, eventuelt ved
retsmægling, som mig bekendt er blevet foreslået af vestre landsret.
Jeg vil gerne bistå og tilbyde min hjælp, for at dette her kan lykkes, og at jeg bliver inddraget for at Jyske Bank kan aftale med
mig personligt
At jeg straks stopper med yderligere skriverier.
Ingen parter imellem behøver at tale om skyld, eller give indrømmelser.
Jeg synes denne her sag, og den reklame det kaster af sig bør stoppe.

Jeg skriver da jeg har nyligt talt med direktøren for Storbjerg Erhverv ApS som er enig i at jeres små stridigheder bør bringes til
ophør.
Og vores små uenigheder bør ligeledes stoppe.
Jeg er ikke blevet oplyst, om jeg har skrevet noget som ikke er sandt, men er det ikke også lige meget når vi kan aftale
at.
Jeg holder op med det jeg ellers har gang i, og slettet alt det jeg kan, og at det sker med hjælp mellem Jyske Bank A/S
og mig Carsten Storbjerg.
Jeg vil for en god ordens skyld oplyse, at hverken Storbjerg Erhverv ApS eller selskabets advokat har viden, eller nogle
indflydelse på nogle af mine handlinger, og det jeg skriver og flittigt har delt.

Hvis Jyske Bank er ligeglade med at sagen lukkes, og det ved et forlig mellem parter.
& eller.
Hvis Jyske bank er ligeglade med hvad jeg personligt skriver og foretager mig, med henvisning til hvad jeg løbende har
delt og slået op.

Så venligst meddelt mig dette.
Så jeg ikke ulejligere hverken selskabet Storbjerg Erhverv eller selskabets advokat igen, for at prøve at finde en fælles løsning,
som jeg her lægger op til, for at stoppe mine kampagner, og små morsomheder.
Dette her er skrevet i en god mening, og håber det er i orden at skrive både til Jyske Bank A/S og bankens advokater
samt til Storbjerg Erhvervs advokat.
Jeg forventer naturligvis at i som er advokater for Jyske bank A/S først og fremmest gør hvad der er bedst for Jyske
Bank A/S, og at i taler sammen om at få stoppet mine Vittige kampagner.
MIn dør er som altid åben for dialog.
Jeg er faktisk ret flink, i skulle prøve at tale med mig, så løses vi dette sammen.

Jeg vil samtidig hvis Jyske Bank ikke ønsker en fredelig løsning, anmode om at Jyske Bank ikke blande mine private aktiviteter
ind i jeres sag Storbjerg erhverv og Jyske bank i mellem.
Med venlig hilsen.
Carsten Storbjerg Skaarup.
Søvej 5
3100 Hornbæk
carsten.storbjerg@gmail.com
+4522227713

Virusfri.www.avg.com

