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editor Banknyt <banknyt@gmail.com>

Mit forslag er enkelt, og er en løsning der ikke koster Jyske Bank A/S en eneste
krone. Dette er det billigste og det bedste forslag, hvis det er penge der betyder
mest for Jyske Banks direktion, fred er også at jeg kun skriver min bog om
korruption i Danmark, og hvem der er medvirkende til at dække over det jeg
skriver Jyske Bank stå bag.
1 meddelelse

Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com> 11. december 2022 kl. 14.52
Til: juridisk@jyskebank.dk, martin.nielsen@jyskebank.dk, Morten Ulrik Gade <MUG@jyskebank.dk>
Bcc: banknyt@gmail.com

Jyske Bank A/S
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg

At juridisk afdeling ved direktør Martin Nielsen og advokat Morten Ulrik Gade.

Jeg er bekendt med at Jyske Bank ikke synes mine forslag er realistisk, så hvis det er den forslået tort
erstatning, så foreslå jeg at direktionen underskriver dette nedenfor, og spare pengene.

Som forslået.

Hvis Jyske Bank A/S ved Direk�onens medlemmer underskriver at det Carsten Storbjerg Skaarup siden 2016 har 
skrevet i mails og delt på www.banknyt.dk er sandt, som jeg nedenfor har skrevet et par eksempler af i opslag. 

Mit forslag er enkelt, og er en løsning der ikke koster Jyske Bank A/S en eneste krone.

Anders Chris�an Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus og Peter Schleidt indrømmer og underskriver at Jyske 
Bank A/S mindst har lavet og eller har udsat kunde i Jyske bank for. 

At Jyske Bank mindst over for mig og min lille virksomhed er som skrevet.

•    Jyske Bank har Løjet.

•    Jyske Bank har lavet Bedrageri.

•    Jyske Bank har lavet Mandat svig.

•    Jyske Bank har lavet Retsmisbrug.

•    Jyske Bank har brugt bes�kkelse / returkommission.

•    Jyske Bank har lavet Vanhjemmel.

•    Jyske Bank har brugt udny�else.

•    Jyske Bank har laver fuldmagt misbrug.

•    Jyske Bank har misbruget bankens adgang �l �nglysningsre�en.

•    Jyske Bank og har lavet dokument falsk.

https://www.google.com/maps/search/Vestergade+8-16+8600+Silkeborg?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Vestergade+8-16+8600+Silkeborg?entry=gmail&source=g
http://www.banknyt.dk/


29.12.2022 12.15 Gmail - Mit forslag er enkelt, og er en løsning der ikke koster Jyske Bank A/S en eneste krone. Dette er det billigste og det b…

https://mail.google.com/mail/u/3/?ik=ef5706ecfc&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1751925909077390282&simpl=msg-f%3A17519259… 2/4

Det står naturligvis Jyske bank frit for, om banken vil give en uforbeholden undskyldning for at have lavet 
ovenstående.  

Jeg underskriver på vejene af Jyske Bank A/S 

                                                                        

____________________.   ____________________.   ____________________.   ____________________.

Anders Chris�an Dam.         Niels Erik Jakobsen.             Per Skovhus.                         Peter Schleidt.

Bankdirektør.                         Bankdirektør.                       Bankdirektør.                        Bankdirektør.

Dato 

Bage�er vil Carsten Storbjerg Skaarup omdøbe selskabet og anmode at sagen BS-402-2015-VIB bliver hævet, og 
iøvrigt ryde op.

Carsten Storbjerg vil ikke sende flere og kon�nuerlige mails �l Jyske Banks ansa�e, eller myndigheder om hvad 
Carsten har skrevet på interne�et, kun en sidste mail, som i ved er jeg er ved at skrive.

Jyske Bank A/S betaler ingen erstatning, hverken tort eller svie og kan frit beholde hvad Jyske Bank ved 
bedrageri og anden stra�ar handling har stjålet fra Storbjerg Erhverv ApS / Carsten Storbjerg Skaarup.

Carsten Storbjerg fortsæ�er med det som er skrevet i �dligere mail, dels fortsæ�er med at samler materiale �l 
bøgerne om kammerateri og korrup�on i Danmark, denne indsamling anses som afslu�et, og de mange 
medvirkende i bogen få blot en sidste opfordring �l at svare, om en de har indsigelse eller re�elser.

Carsten Storbjerg stopper med at have en bil fast holdende foran Jyske Bank på Gammel Kongevej 136. 
Frederiksberg, eller andre steder.

Carsten Storbjerg klager IKKE og indbere�er IKKE den Danske Stat herunder statsministeriet, regeringen, 
poli�kerne og myndigheder samt Danmarks Na�onalbank for at have dækket over ”Stor Dansk banks bedrageri” 
hvilket er skrevet i �dligere mails. 

MEN VIL DOG I BOGEN STILLE SPØRGSMÅL OM TROVÆRDIGHEDEN TIL DEN DANSKE STAT OG MYNDIGHEDER.

Som jeg har skrevet 7 oktober 2022.

   07-10-2022. brev til Jyske Bank AS Anders Christian
Dam nyt forslag..docx

https://www.google.com/maps/search/Gammel+Kongevej+136.+Frederiksberg?entry=gmail&source=g
https://docs.google.com/document/d/17jgzQwDU8nC420FPlbCRME9V3L961wit/edit?usp=drivesdk&ouid=116777504968392190781&rtpof=true&sd=true
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Dokument vil jeg kun bruge i min bog, og ikke andre steder, altså heller ikke dele med nogle myndigheder.

Når mail er rettet færdig, får alle den i en Pdf kopi.

http://banknyt.dk/07-12-2022-18-43-mail-mangler-stadig-at-anmode-til-nogle-moeder-anmoder-om-at-faa-et-moede-
for-en-fremlaeggelse-af-jyske-banks-brug-af-organiseret-kriminalitet-jeg-har-skrevet-kontinuerligt-til/

Kode til siden er 
Jyske Bank

Jeg har skrevet flere forskellige forslag, og jeg mener at mine forslag er både lave og rimelige, efter hvad jeg har
dokumentation for at Jyske Bank har udsat mig og min familie for.

Men for at dette her får en ende, altså måske også min bog som er det jeg arbejder for at skrive, så har jeg
skrevet og meddelt at jeg og min hustru er indstillet på at strække os, og kan Jyske Bank kommer med en
løsning der kan accepteres, så lukker vi bogen, lykkedes det ikke vil jeg alligevel give jer fred, da jeg nu har fokus på
min bog.

Jeg deltager ikke i møder, da selskabets advokat lige som Jyske Bank kender til flere af vore forskellige forslag, og
ved vi gerne vil finder en fælles og konstruktiv løsning, og det kan være uden indrømmelser.

Men hav de korrupte Lundgrens advokater med i jeres overvejelser, da jeg ikke ønsker at holde mund med dem,
uden at Jyske Bank beder mig om det, det er skrevet i mine forslag.

Hvis Jyske Bank og vore advokat kan nå frem til en løsning, som vi og Jyske Bank synes er rimelig, vil både Rie og
jeg tilgå denne løsning.

Og hvis vi bliver enige så får vores advokat lov at lave en aftale, og Rie og jeg holder naturligvis mund, mit ord kan i
stole på.

Jeg er pt sygemeldt, og jeg er næppe rask før om 14 dage, og nu er min hustru også blevet syg, så vi holder os
hjemme og i ro.

Jeg har fået af reageret efter nogle i Jyske Bank koncernen har fået slettet min Jyske Bank bil på google.

Så har det noget nemmere med at holde mig rolig.

Jeg skulle til at ændre på de vedtægter, som her er delt, i opslaget med kode 
Jyske Bank.

10-11-2021. Banknyt Holding ApS. Vedtægter. cvr. 32443206. med underskrift.

Venter med at fortage mig yderligere, til jeg ved om Jyske Bank ønsker at vi får ryddet op.

Med venlig hilsen

Carsten Storbjerg Skaarup
Anne-Marie Skaarup

Søvej 5.

http://banknyt.dk/07-12-2022-18-43-mail-mangler-stadig-at-anmode-til-nogle-moeder-anmoder-om-at-faa-et-moede-for-en-fremlaeggelse-af-jyske-banks-brug-af-organiseret-kriminalitet-jeg-har-skrevet-kontinuerligt-til/
http://banknyt.dk/wp-content/uploads/2022/12/10-11-2021.-Banknyt-Holding-ApS.-Vedtaegter.-cvr.-32443206.-med-underskrift.pdf
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