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editor Banknyt <banknyt@gmail.com>

Hvis Jyske Bank ikke er allerede er kommet i dialog med Storbjerg Erhverv's
advokat, så anmoder jeg at CEO Anders Christian Dam sørger for at svare
selskabets advokat Claes Balle, om Jyske Bank er indstillet på at indgå en
mindelig løsning mellem mig og Jyske Bank, og mellem selskabet Storbjerg
Erhverv og Jyske Bank, samt at Jyske Bank og selskabets advokat laver en
forligsmæssig aftale, jeg har skrevet flere forskellige forslag. Jeg har tidligere
efter aftale med selskabets direktør meddelt selskabets advokat, at sagen skal
lukkes nu, eller at Jyske Bank mindst giver meddelelse om bankens hensigt blot
er at slagte selskabet, ellers er min opfordring at Jyske Bank og selskabets
advokat laver en aftale som vi alle kan være tilfredse med. 
Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com> 5. december 2022 kl. 15.48
Til: direktion@jyskebank.dk, lm@jyskebank.dk, juridisk@jyskebank.dk, martin.nielsen@jyskebank.dk, Morten Ulrik Gade
<MUG@jyskebank.dk>
Cc: Kristian Ambjørn Buus-Nielsen <kbn@les.dk>, Philip Baruch <pb@les.dk>, Carsten Storbjerg
<carsten.storbjerg@gmail.com>
Bcc: banknyt@gmail.com

5 november 2022.

Jyske Bank A/S
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg.

Kære Jyske Bank koncernen
juridisk afdeling.

Juridisk direktør Martin Nielsen
Advokat Morten Ulrik Gade

Direktionen ved CEO Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus og Peter Schleidt.

Og den kommende direktør Lars Mørch. 

Samt kopi til Lund Elmer Sandager advokater.

Blot til orientering jeg har besluttet at holde min mund igen, og denne her gang frem til fredag, for det her er forkert.

Jeg har tidligere i dag skrevet til Claes Balle, at han gerne på vores vegne, må finde en mindelig løsning
sammen med Jyske Bank på vores små stridigheder, som vi kan tilslutte os, og at dette ikke bør men skal ske
nu.

Husk at tænke Lundgrens advokater ind i løsning.

Jeg mener at det er bedst at en der tegner Jyske Bank udadtil og Claes Balle mødes uden mig.

I kender mine forslag, og Jyske Bank skal blot finde ud af hvad Jyske Bank vil forstå, og som i mener at
Claes Balle på mine og selskabets vegne kunne være enige i, finder i en løsning der er rimelig for os alle
sammen, så underskriver vi naturligvis også en sådan aftale.

Dette kræver at Jyske Bank kommer i kontakt med med Claes, som jeg har opfordret til, og jeg ønsker i samme finder
den løsning som også gerne lukker alle sider i min bog.
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Jeg vil gerne gøre det helt klart overfor Jyske Bank koncernen, jeg ønsker faktisk slet ikke at skrive min bog færdig,
min bog er et angreb på kammerateri i Danmark, og det langt op i de Danske myndigheder.

Jeg er selv Dansk, jeg er også royalist og vil til enhver tid forsvare mit land, jeg ønsker naturligvis at beskytte
Danmark mod denne her skandale, hvilket vil være i håbet om at Politikerene selv har et ønske om at få bugt med
korruption og det kammerateri der i dag styre Danmark, og som jeg redegøre nærmere for i min bog.

Det som jeg frem til i dag har gjort, er blot at have gjort den danske stat herunder samtlige medvirkende myndigheder
og poliktikere bekendt med, at de alle medvirker i min bog om korruption i Danmark.

Denne bog skal efter min mening slet ikke udgives, men bogen er det eneste jeg har op imod korruption, jeg
lader det nu være op til Jyske Bank koncerns beslutning, om Jyske Banks ledelse ønsker at jeg skal skrive
denne her bog, eller vi skal køre alle dokumenter på forbrændingen.

Hvis Jyske Bank blot ønsker mig til helvede, skal Jyske Bank afvise min håndsrækning for at finde en mindelig
løsning, og jeg vil skrive min bog færdig, samtidig tilskrive æren for at bogen er blevet til skyldes Dirktionen og
repræsentantskabet i Jyske Bank.

✍ 

Ingen kan sige jeg ikke har kæmpet for at finde en løsning, valget ligger ved Jyske Bank, min livshistorie som er
delvist beskrevet i små afsnit på www.banknyt.dk samt alle sendte mails, vil blive kortet ned og skrevet i tidslinje.

Hvis ikke Jyske Bank allerede er kommet i dialog, anmoder jeg hermed at CEO Anders Christian Dam sørger for at
svare selskabets advokat Claes Balle, om Jyske Bank er indstillet på at indgå en mindelig løsning mellem mig og
Jyske Bank, og mellem selskabet Storbjerg Erhverv og Jyske Bank.

NOK ER NOK. 

Jeg har efter aftale med selskabets direktør meddelt selskabets advokat, at vi ønsker sagen skal lukkes nu, da vi vil
videre, jeg ved ikke hvad Jyske Banks holdning er, men i bedes svare.

Og med nu, så mener jeg nu.

I alt siden 2009-2010. Har jeg måtte kæmpe for at redde det selskabet som jeg siger Jyske Bank har udsat for
bondefangeri eller bedrageri, nu må Jyske Bank tage stilling, vil i slagte det firma i selv har udsat for
organiseret bedrageri, eller om i sammen vil finde en løsning der passer alle parter.

Selskabets advokat er gjort bekendt med at vi ikke i ikke behøver at tale om nogle af de mange forhold jeg
har skrevet, heller ikke at jeg har skrevet den danske stat dækker over hvad jeg har skrevet, det er
altsammen ligegyldigt hvis Jyske Bank laver en mindelig aftale mellem parterne.

Derfor skriver jeg det igen, få nu lavet en aftale der også gerne lukker min bog, det tager kun 5 minutter, og
så glemmer vi det skete og i fællesskab får ryddet op.

Jeg deltager gerne selv i et møde, men jeg har fuld tillid til, at det kan selskabets advokat og Jyske Bank løse uden
min tilstedeværelse, desuden er jeg ikke helt rask, og jeg har ingen behov for at tale om sagen, vi skal bare have sat
en streg i sandet, og komme videre.

Både jeg og Anne-Marie har fået det der nye mit id, og vi kan underskrive en aftale som Claes Balle har godkendt.

Og jeg kan så på et senere tidspunkt hente mit private pantebrev, som jeg selv vil gemme, eller i kan udleve dette til
Claes.



07.12.2022 13.52 Gmail - Hvis Jyske Bank ikke er allerede er kommet i dialog med Storbjerg Erhverv's advokat, så anmoder jeg at CEO Ander…

https://mail.google.com/mail/u/3/?ik=ef5706ecfc&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1751385902177741041&simpl=msg-f%3A1751385… 3/5

Hvis Jyske Bank ikke ønsker at finde en løsning, vi alle kan være tilfredse med, anmoder Storbjerg Erhverv ApS og
Carsten Storbjerg Skaarup at Jyske Bank klart giver deres mening til kende, således både Storbjerg Erhverv og
Carsten Storbjerg Skaarup der så kan handle herefter.

Til jeres orientering har jeg ikke delt denne her mail med pressen.

Vedhæftet et par tidligere mails, der understøtter at jeg faktisk har skrevet mange gange til Jyske Bank for at komme i
kontakt og dialog, uden det er lykkedes.

Hvis Jyske Bank mener jeg har taget fejl, eller jeg udsætter Jyske Bank for injurier eller bagvaskelse, så opfordrer jeg
at Jyske Bank handler udfra selskabets interesse for at beskytte jeres omdømme, og eventuelt kontakter politiet for at
politianmelde mig, dog er jeg ikke på nuværende tidspunkt bekendt med at have skrevet noget forkert, i så fald dette
måtte være sket, vil jeg undskylde og rette eventuelle fejl op.

Et par kopier af mine mange mails, hvilket ingen modtager har ønsket at kommentere eller svare på, syntes det er
underligt, når men jeg forsøger alligevel igen.

Jeg holder nu igen mund, efter kort at have skrevet et par gange, og beder om at Jyske Bank kontakter Claes Balle,
og mødes for at få lukket denne bog helt.

Jeg har hentet bilen hjem fra Gammel Kongevej 136, og hvis i spørger om min mening så skal den ikke tilbage.

Hvis Jyske Bank vil tale med mig, så vil jeg gerne det, men det nok bedst i mødes ved Claes uden om mig, eller
Claes mødes hos jer, det er jo ligegyldigt, bare i finder en løsning.

   03-12-2022. kl. 21.26. Gmail - Kan jeg gøre noget for at
hjælpe Jyske Bank?. Anders Dam du eller jeres direktion /
bestyrelsen kan eventuelt få en ledende medarbejder til at
lave en aftale med mig eller selskabets advokat, om at indgå
en aftale der indeholder total tavshed og oprydning fra min
side, hvis i ønsker det. Uden dialog eller uden et
løsningsforslag er jeg fast besluttet på at skrive min
historie, med eller uden jeres hjælp. Er det hvad Jyske
Banks ønsker ?, Så sig det bare, og jeg stopper mine forsøg
på at finde en løsning på vores lille, men lange og ret
kedelige konflikt.

   30-11-2022 kl. 11.35. Gmail - Afventer stadig svar. : Vil
Jyske Bank venligst give besked om vi skal sætte et
punktum i min fortælling, og sige at vi sammen glemmer det
skete og ser frem af. Så starter jeg med at slette og rydde op
på nettet.

   22-11-2022. kl. 14.18. KUN EN DELVIS Gmail - Jeg holder
fuldstændig ro på frem til på tirsdag altså 7 dage fra i dag.
Så bør Jyske Bank og Selskabets advokat have haft en
mulighed for at mødes og finde en løsning jeg kan
godkende og tilslutte mig, og hvis i ønsker at stopper også
min personlige historie / bog hvis Jyske Bank har et ønske
om denne ikke må skrives, så er jeg villig til det, selv om min
bog betyder meget for mig. Jeg ønsker ikke at blande mig,
men ønsker blot dette her problem bør løses. VÅBENHVILE
FREM TIL TIRSDAG.

   16-11-2022. kl. 23.49. Gmail - Jeg gør alt jeg kan for at få
Jyske Bank i tale, og det er ment som en udstrakt hånd.
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En delvis mail.

   16-11-2022. kl  23.36. Gmail - Kære alle sammen, I VED
HVAD JEG SKRIVER OM, MEN HVEM TØR SVARE OG TALE
MED MIG., det her er jeres valg, hvis den Danske Stat og
Jyske Bank ønsker jeg skal holde holde op med at skrive og
dele de oplysninger om Jyske Banks forretnings metoder,
så forventer jeg at som minimum at i gider svare mig, Jeg
forsøger at gøre Jyske Bank og Staten opmærksomhed på
et generelt problem med KRIMINELLE BANKER SAMT
KAMMARATERI.

   08-11-2022. kl  14.08. Gmail - Det her skal stoppes, og
det er jeres valg og ansvar om det skal lykkes.

   16-10-2022. kl. 13.41. Gmail - Dear Prime Minister and
the 4 Bank directors of Jyske Bank Anders Christian Dam.
Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. If you
want me to stop posts and emails like this, which I have
written and shared since 2016, then it requires dialogue and
conversation. CEO Anders Christian Dam himself must have
a desire to resolve the problem between me, Carsten
Storbjerg Skaarup and Jyske Bank. I want a solution, but it
requires Jyske Bank to call me, to find a solution.

   30-09-2022. Master. KLADDE Notice to those who are
and may be mentioned in my book, dealing with corruption
in Denmark..docx

   24-08-2022. Request to Denmarks Nationalbank's
director for an answer to my inquiries, Regarding a meeting
date, for a review of my evidence against Denmark's second
largest bank..pdf

   05-09-2022. Brev til alle folketingets 179 politikere, og til Ststsministeret indsat kopi af banknyt.dk forside

Dette er for at understrege at hverken Jyske Bank eller andre har svaret en eneste af de mange mails, og i må svare,
hvis i ønsker at få sat en stopper for mine små drillerier og skriverierer.

Undskyld at jeg kæmper for at stoppe denne skandale som Danmark bør være foruden.

Og undskylde hvis jeg bare har taget fejl.

Forsøg nu at få en aftale med Selskabets advokat om at få lukket denne bog som jeg allerede har inviteret
både Jyske Bank koncernen og de mange medvirkende samt også Lund Elmer Sandager advokater med flere
til at blive interviewet til.

Kan vi ikke enige om at lukke denne bog, så har vi da prøvet. 
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Jeg har skrevet jeg gerne vil strække mig for at vi skal nå en løsning, og indrømmelser er ligegyldig.

Med venlig hilsen

For Storbjerg Erhverv 
Direktør Anne-Marie Skaarup

&

Carsten Storbjerg Skaarup.
Søvej 5.
3100. Hornbæk

+4522227713
Carsten.storbjerg@gmail.com


