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Jørn Rasmussen <jornrass@gmail.com>

(1910-152) / Re: Inkasso og stævningstrusler - Fwd: Kvittering for modtagelse af
rykker
advokat Bjarne Corvinius Klintbøl <advokaten@image.dk> 12. juni 2020 kl. 09.48
Til: Jørn Rasmussen <jornrass@gmail.com>

Til Jørn Rasmussen

Manglende betaling af faktura af 11.05.20:

Tak for mail.

SVAR: Jeg har brugt 11,65 timer på Din sag. Du har fået 50% i rabat på regningen. Du har efterfølgende kvitteret
ved at svine mig til i medierne og dette jeg har ikke reageret på endnu (og dette på trods af, at der er tale om
injurier i.h.t. straffelovens § 261, stk. 1). Hvad mere vil Du forlange ? At jeg f.eks. skuille bruge yderligere tid på at
gennemgå sagen sammen med Dig endnu engang ?

Jeg driver en forretning og derfor er det både naturligt (og forventeligt), at Du modtager en regning for det udførte
arbejde. Jeg fatter simpelthen ikke, at Du gider blive ved med at udskyde betalingen af mit tilgodehavende ?

Idet Du allerede har modtaget en inkassoskrivelse den 08.06.20 (i hvilken forbindelse Du har kvitteret for
modtagelsen), forventer jeg en indbetaling fra Dig stor kr. 13.450,-, således at dette beløb står på min konto senest
torsdag den 18.06.20. Hvis dette ikke sker vil jeg udtage stævning ved Retten i Nyk. Falster fredag den 19.06.20.

Er dette til at forstå ?

Beløbet kr. 13.450,- kan indbetales på advokatkontorets klientkonto i Danske Bank Således:

Reg.nr. 4845
Konto:  4845 788 782

MVH

Advokat Bjarne Corvinius Klintbøl, Brogade 2, 4990 Sakskøbing. Tlf. 32202088 & 24343477

Sikker Mail: CVR 72 75 19 57 / www.advokat4990.dk

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Jørn Rasmussen skrev den 11-06-2020 17:09:

Til Bjarne C. Klintbøl
 
Set i lyset af din egen indsat i at få mig frikendt, er jeg forundret over din ageren efter dommen er faldet. 
 
 
 
Jeg har aldrig nægtet at betale din regning. 
Men set i forhold til sagens udfald er det mig ubegribeligt, at du ikke vil gennemgå sagsforløbet sammen med mig,
når jeg har modtaget sagens akter. Det burde være en fælles interesse (måske kunne du også selv lære lidt af det
uheldige forløb).
 
Afhængig af gennemgangens resultat og det viser sig, at du har gjort alt korrekt og som vi havde aftalt, kunne du så
efterfølgende fare frem med inkassotrusler og stævning.
 
 
cc: Alex Stubbe
 

Den tir. 9. jun. 2020 kl. 12.54 skrev advokat Bjarne Corvinius Klintbøl <advokaten@image.dk>:

Til Jørn Rasmussen.
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Betaling af faktura af 11.05.20:

Tak for mail + bemærkninger modtaget d.d.

Dine bemærkninger giver mig ikke anledning til at stoppe opkrævningen af mit tilgodehavende.

I den forbindelse opfordres Du til at betale mit tilgodehavende, som d.d. er opgjort til kr. 13.450,-.

MVH

Advokat Bjarne Corvinius Klintbøl, Brogade 2, 4990 Sakskøbing. Tlf. 32202088 & 24343477

Sikker Mail: CVR 72 75 19 57 / www.advokat4990.dk

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Jørn Rasmussen skrev den 09-06-2020 08:39:

Til Bjarne C. Klintbøl
 
Jeg skrev i går at jeg godt kunne forstå din utålmodighed. 
Men jeg bliver lige nødt til at tydeliggøre nogle forhold inden du fortsætter med inkasso og stævningstrusler. 
 
Sagen om min trixtank og den negative miljøpåvirkning som en årlig tvangstømning afstedkommer, er noget
jeg har kæmpet for i en menneskealder for at få ændret. Det ligger nu delvis i ruiner.
 
Billedlig talt har jeg leveret udkast til tegninger til både anklager og min forsvarer til en - lad os nøjes med - flot
garage. 
Resultatet ligner på ingen måde en garage, nærmere et faldefærdigt hundehus, der ikke kan bruges til ret
meget.
 
Hvordan det kunne ende så galt, har jeg en forventning om at blive klogere på, når jeg får til tilsendt den
aktindsigt, som omtales nedenstående.
 
Hvis du havde bestilt en flot garage ved en håndværker og fået et hundehus i stedet, formoder jeg også du var
interesseret i, hvor det var gået galt i hele processen!
 
 
cc: Alex Stubbe
 
 
 
 
 

---------- Forwarded message ---------
Fra: <MPE113@politi.dk>
Date: man. 8. jun. 2020 kl. 19.53
Subject: Kvittering for modtagelse af rykker
To: <jornrass@gmail.com>

Kære Jørn Rasmussen

 

Anklagemyndigheden har den 13. maj 2020 modtaget din anmodning om aktindsigt i sagen med
journalnummeret 1900-88990-00001-18

 

Din anmodning vil blive behandlet snarest muligt.

 

Ligeledes har anklagemyndigheden den 26. maj. 2020 modtaget din rykker for en besvarelse af din
anmodning om aktindsigt.

 

https://www.google.com/maps/search/Brogade+2,+4990+Saksk+bing?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Brogade+2,+4990+Saksk+bing?entry=gmail&source=g
http://www.advokat4990.dk/
mailto:MPE113@politi.dk
mailto:jornrass@gmail.com


9.7.2020 Gmail - (1910-152) / Re: Inkasso og stævningstrusler - Fwd: Kvittering for modtagelse af rykker

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=99de4a5819&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1669278558557098661&simpl=msg-f%3A1669278… 3/4

Anklagemyndigheden har den 8. juni 2020 modtaget din rykker for svar på din anmodning om aktindsigt.

 

Jeg kan oplyse, at Deres aktindsigtssag bliver behandlet hurtigst muligt. Vi har mange indkomne sager, der
prioriteres og behandles efter bedste evne, hvorfor sagsbehandlingstiden er derefter.

 

For så vidt angår Deres sag, kan jeg oplyse, at den på nuværende tidspunkt er under sagsbehandling. Jeg
gør i den forbindelse opmærksom på, at sagsbehandlingstiden kan være længere end normalt, grundet den
nuværende situation med Covid-19. Der kan ikke gives en konkret vurdering af sagsbehandlingstiden.

 

Ved fremtidig henvendelse bedes De henvise til journalnummer 1900-10170-00641-20.

Eventuel henvendelse kan ske til telefon 41 33 15 23 eller e-mail SSJ-Juriststuderende@politi.dk.

 

Med venlig hilsen

 

Mia Magelund Pedersen

Studentermedhjælper
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Anklagemyndigheden

Parkvej 50

4700 Næstved

 

Tlf.                        +45 41331523

Direkte:                +45 41331523                                

E-mail:                 MPE113@POLITI.DK

Web:                    www.politi.dk/sydsjaelland
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-- 
Med venlig hilsen 
Kind Regards
Jørn Rasmussen
Mob.: +45 22797113
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-- 
Med venlig hilsen 
Kind Regards
Jørn Rasmussen
Mob.: +45 22797113


