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Anne-marie Skaarup <skaarup56@gmail.com>

Re: Dato for hovedforhandling - 62032 30/9 og 2/10 

Anne-marie Skaarup <skaarup56@gmail.com> 30. juli 2019 kl. 21.44
Til: Emil Hald Winstrøm <emw@lundgrens.dk>
Cc: peter_soerensen@godmail.dk, jjd@nordkyst-revision.dk, Anne-marie Skaarup <skaarup56@gmail.com>
Bcc: nc-alarm@hotmail.com

Hej Emil                              
Lundgrens Advokater  

Dam Terkildsen 

                                                                                          30-07-2019

VIGTIGT ER AT DU SVARER, PÅ DENNE MAIL.

HAR I FÅET BEVISER NOK, TIL AT VI KAN FÅ BANKEN DØMT FOR 11 års GROFT SVIG.  

Efter de påstande vi fremlagde overfor Mette i dagende omkring 6. december. 2018
Vi fresker dem op med en opdatering til 13/8 kl. 14. 

Har skrevet til dig på sms nogle gange på dit nummer 27426434 
3/6. 17/6. 19/6. 24/6. 26/7. har du har fået nyt nummer, siden du har ikke svaret siden 5 april.? 
så må du gerne sende dit nye nummer, så jeg har det..

Kan ikke se der er svaret på nogle af vores mails, eller nogle af de afleverede breve, vil du ikke være sød og svare
denne her mail.
    

Vil gerne vide om i mener, vi kan få banken dømt efter vores fremlagte beviser og påstande, dem vi har gentaget.
eller hvor meget mere der skal fremlægges. 

Vores Påstandsdokument skal indeholde de påstande vi skriver og beskriver. 6/12-2018 og er i vores vidneforklaring.
28/12 2018
samt det med at at jyske bank har vildledt os, fra dag 1. som til at klage i ankenavnet,  Bilag 2. 3. 4. side 5. punkt
17. "har mere"

RYKKER FOR RETSBØGER 
Hvornår får vi kopi af den fulde retsbog, alle breve mellem jer og retten, du har lovet os dem siden 16 april. 
særligt det fra 9. januar, er vigtigt. men ønsker stadig at modtag alt hvad der er skrevet til og fra retten. 

 "fores påstande af 6/12. Det handler ikke om grove beskyldninger, som Mette sagde 18 december."  
Vi fremlægger mange og ganske alvorlige anklager mod jyske bank for bla. Bedrageri og Dokumentfalsk osv. 

DETTE ER VORES OVERBEVISNING AT VI FÅR BANKEN DØMT EFTER VORES FREMLAGTE BEVISER.  

Hvis i ikke mener vi har fremlagt beviser nok, for at understøtte disse ganske alvorlige anklager  
Det er jo vigtigt at vide, om vi har fremlagt beviser nok, til at få den samlede koncernen dømt 

ER DER FREMLAGT NOK TIL AT FÅ BANKEN DØMT FOR SVINDEL
OG NOK TIL AT FÅ SAGEN I FØRT OVER I STRAFFE RETTEN

Bilag AÆ.
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MED HENBLIK PÅ PÅ AT FÅ ANKLAGEMYNDIGHEDEN TIL AT STARTE EN STRAFFESAG  MOD BLA.
BESTYRELSEN 

????????

Sagen handler ikke kun svig, men groft svig og falsk. 
Samt at koncernledelsen står bag fortsat bedrageri / svig imod Storbjerg Erhverv 
og at dette svig / bedrageri udføres af den samlede bestyrelse sammen i forening. 

Så spørgsmålet er om
Har i fået materiale / bilag nok, som vores kladde til processkrift til Mette 6/12 og Bilag 100. og Bilag. 101. af 28/12
2018
til at Dan kan hakke Jyske bank helt ned.

Vi har før anmodet Mette at brev til ledelsen  fra 28/1-2019 skulle fremlægges som Bilag 102.
og Dig at Brevet til ledelsen fra 20/6-2019 skal fremlægges som bilag 103. 

Så det næste vi fremlægger er Bilag 104.  
HAR I NOGET DER ER VIGTIGT, DER KAN BRUGES. ?

Vi retter bilags nummerne til i den påstands kladde fra 6. december

-
Samtalen 08-07 

Du nævnte noget om der var fejl i bilagsnummer, der var kun fejl i litrering på de bilag i har fremlagt 28/9 og 18/12
2018 
det skrev retten 13-11-2018 til Dan, derfor har vi sørget for at Rette det Mette Fremlage, før vi har fremlagt vores
vigtige beviser for jyske banks bedrageri. 

Du bekræftede at du var helt klar over, at sagen handler om groft svig og falsk. 
"fortalte det samme som 22-03 da du ringede." 

Du talte du om stradigi ? sagen skal bare fremlægges som det Svig og Falsk vi har forklaret i alle breve / bilag, 
som  det fra 6. december, Så leder vi det være op til retten at dømme efter vores fremlagte beviser i sagen. 

Sørger for at have afhørings bilag med, til de bilag vi ønsker de 9 vidner skal bekræfter 
og de spørgsmål vi mener er vigtige for at få koncernen dømt efter vores påstande.

Vidner er dem som nævnt 10-03-2019 undtagen Carsten som jo er part. 

Vi tager til brug for påstandsdokumentet, de forhold og tab med, som vi ønsker dommeren skal have fremlagt. 
der er flere forhold af mandatsvig samt bedrageri, lyve over for retten  osv 

 
Du spurgte foresten om vi ikke var interessert i penge, hvortil svaret var dem får vi efter en dom, 
og så har vi jo set en ejendom til salg med næsten 8 millioner i friværdi, for at have råd til en lang retssag. 

Da vores mål er at få alle de skyldige retsforfuldt og dømt, og det er jo nogle hærdet kriminelle vi har med at gøre
her.   

Du fortalte at jyske bank ikke han kontaktet jer, med hensyn til rettens tilbud om retsmægling, og vi har heller ikke
hørt noget.

Dette samt at banken fortsætter bedrageri 28-06-2019 gjorde at vi tilbagekaldte alle vores forligstilbud. 
så må det være op til en dommer, at dømme efter hvad vi påstår og senest  20-06-2019 til konsernledelse.

Det vi skrev om at åbne forliges tilbuddet af 10-03-2019 plus 25 %.
Vi er faktisk lige så ligeglade som jyske bank selv er, dette her handler ikke om penge.
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Men at få jyske bank dømt og straffet, for det vi selv har fremlagt i eks. Bilag 100 og 101. . 

Vi skal have oprejsning, hvilket kun kan ske ved en dom for groft svig og falsk, 
dette kan jyske bank ikke betale sig fra, sagen er blevet for grov.   

 Vil du sørger vi får FØRST kopi af den mail Renten sendte 9. januar. og så resten 

Vi går i retten for at smader banken, med alt det vi kan. som for det at koncernen stadig velvidende bedrager
os. 

Vil du sørger vi 13-08-2019  får de originale bilag fra hospitalet med hjem, Mette fik de originale. 
samt  at vi får den mappe med Bilag  HVOR DER STÅR CARSTENS KOPI 

Bedste hilsner 

Carsten og Anne-Marie Skaarup 
Søvej 5. 3100 Hornbæk 

telf 22227713
mail Skaarup56@gmail.com
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