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anmodning om at få et møde, med ststsminister Mette Frederiksen. Jeg ønsker personlig
at fremlægge beviser for at Jyske Bank A/S har lavet mange lovovertrædelser hvoraf flere
af dem i straffelovens bestemmelser er beskrevet som strafbare handlinger, hvilket jeg
ønsker at fremlægge for statsministeren.
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jens.joel@ft.dk, sophie.lohde@ft.dk, sofie.carsten.nielsen@ft.dk, troels.poulsen@ft.dk, Justitsministeriet <jm@jm.dk>, em@em.dk,
dc@em.dk, fm@fm.dk, folketinget@ft.dk, REU@ft.dk, Jura og Forretning <jur@domstolsstyrelsen.dk>, kmj@atp.dk,
finanstilsynet@ftnet.dk, SAK@ankl.dk, saoek@ankl.dk, "<NSJ@politi.dk>" <nsj@politi.dk>
Bcc: banknyt@gmail.com

Regeringen og Statsminister Mette Frederiksen.
Prins Jørgens Gård 1.
1218 København.

23-08-2022.

Jeg skal venligst med denne her henvendelse anmode om af få et møde med statsminister Mette Frederiksen.
Jeg ønsker personlig at fremlægge beviser for at Jyske Bank A/S har lavet mange lovovertrædelser hvoraf flere af dem i
straffelovens bestemmelser er beskrevet som strafbare handlinger, hvilket jeg ønsker at fremlægge for statsministeren.
Min henvendelse er af alvorlig karakter, da den danske stat og institutioner selv sammenarbejder med Jyske Bank A/S
Hvis ikke det er muligt at møde statsminister inden for rimelig tid 10 uger fra i dag kan finde 30 minutter, til at få fremlagt
dokumentation for Jyske Banks mange og strafbare handlinger, ska jeg anmode om at få et møde med en jurist fra
statsministeriet, der så sammen med folketingets embedsmænd kan gennemgå mine beviser for mine påstande, og
regeringen kan tage stilling til hvad der videre skal ske med Jyske Bank A/S som bank for den danske stat og myndigheder.

Jeg har i samme forbindelsen, da det ikke er lykkedes at Jyske Bank A/S i tale skrevet til Danmarks Nationalbank 04-082022. og igen 08-08-2022. og også der anmodet om et møde med Nationalbank direktøren Lars Rohde, til dato er ingen af
mine henvendelser til nationalbanken er blevet besvaret.

Jeg har i dette brev delt links til flere af seneste henvendelsen omkring at Jyske Bank A/S har laver flere lovovertrædelser,
jeg ønsker stadig at den danske stat og myndigheder får mulighed for at sammen med mig gennemgå mine beviser for alle
mine påstande.

Og Mette Frederiksen skal ikke bruge slette knappen her, i den sag der handler om danskernes
retssikkerhed.

Læs
venligst hele mailen der er i PDF-FILER.
Med kopi af www.banknyt.dk samt de indsatte links, og vedhæftede kopier, af breve til folketinget fra 2019.

Med venlig hilsen
Carsten Storbjerg Skaarup
Søvej 5
3100 Hornbæk

Telefon +4522227713
Mail Carsten.storbjerg@gmail.com
Mail banknyt@gmail.com
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