KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2017-0287

Klager:
Gifted Children
C/O Stine Darmer
Marievej 7
2970 Hørsholm
Danmark
Indklagede:
Klaus Bech Jensen
Tyttebærkæret 15
2670 Greve
Danmark
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Domænenavnet ”giftedchildren.dk” skal overføres til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har taget bekræftende til genmæle over for klagerens påstand.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 20. oktober 2017 med tre bilag (bilag 1-3) og email med svarskrift af 17. marts 2018.
Registreringsdato:
Domænenavnet ”giftedchildren.dk” er registreret den 20. august 2003.
Sagsfremstilling:
I klageskriftet er bl.a. anført følgende:
”Domænet giftedchildren.dk har været registreret af og til foreningen Gifted Children siden
20. august 2003.
Kopi af tidligere faktura vedhæftet som Bilag 1
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I de sidste år og frem til generalforsamlingen 9. september 2017 har Klaus Bech Jensen været
medlem af bestyrelsen og fungeret som webmaster.
Ved opslag den 5. oktober 2017 kunne vi erfare, at Klaus Bech Jensen havde lavet ændring af
vores domain, så han nu stod som både registrant og fuldmægtig.
Vi har anmodet Klaus Bech Jensen om at ændre på registreringen, men han har ikke svaret
på nogen af vores henvendelser.
[…]
Foreningen Gifted Children har siden registeringen i 2003 benyttet domænet til såvel mail
som hjemmeside.
Screendump af hjemmesiden vedhæftet som Bilag 2
Klaus Bech Jensen er alene tidligere bestyrelsesmedlem og webmaster for foreningen og har
derfor ikke nogen personlig interesse i domænet.”
Som bilag 1 har klageren fremlagt kopi af en faktura fra DK Hostmaster A/S af 1. august 2012
vedrørende fornyelse af registreringen af domænenavnet ”giftedchildren.dk”. Fakturaen er
adresseret til Gifted Children, Selmersvej 16, 2970 Hørsholm.
Som bilag 2 har klageren fremlagt følgende udaterede skærmprint af et opslag på
”giftedchildren.dk”:

Bilag 3 (litreret af sekretariatet) er dels en udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren,
hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er en frivillig forening med startdato den 22. februar 2008 og som
mailadresse er angivet ”kasserer@giftedchildren.dk”.
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Sammen med udskriften fra Erhvervsstyrelsen er som bilag 3 desuden fremlagt ”Vedtægter for
foreningen Gifted Children”, hvoraf bl.a. fremgår følgende i § 2, stk. 1, om foreningens formål:
”Foreningen arbejder med og for højt begavede børn. Hermed menes børn der intelligensmæssigt
ligger blandt de øverste 5 % for deres alderstrin”. Af vedtægternes § 8, stk. 6, fremgår desuden
mailadressen ”valgformand@giftedchildren.dk”.
Ved opslag på ”giftedchildren.dk” den 11. november 2017 har sekretariatet taget følgende kopi,
som er i overensstemmelse med klagerens bilag 2:

Ved fornyet opslag herpå den 6. marts 2018 fremstod hjemmesiden uændret.
Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (www.archive.org) har sekretariatet
konstateret, at der i perioden fra den 28. oktober 2006 til den 2. oktober 2017 for domænenavnet
”giftedchildren.dk” er arkiveret 63 hjemmesider, som alle vedrører klagerens virke.
Efter modtagelsen af klageskriftet meddelte indklagede ved e-mail af 17. marts 2015 følgende:
”Jeg fandt nedenstående under 'kladder' - jeg var overbevist om, at jeg havde sendt den.
Fristen er for længst udløbet, men eftersom jeg ikke har hørt noget, antager jeg, der ikke er
sket noget i sagen endnu...
Jeg har ikke svaret inden for fristen, men jeg sender hermed et svar, som vil kunne lette jeres
arbejdsgang, tror jeg. Jeg håber, det stadig kan nås uden at sætte alt for meget i gang.
Mvh
Klaus Bech Jensen”
Vedhæftet e-mailen var indklagedes svarskrift, hvoraf bl.a. fremgår følgende:
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”Jeg overfører gerne domænet til foreningen, men jeg kan forstå af dokumenterne i sagen, at
domænet nu er låst, så jeg ikke kan gøre det.
[…]
I klagen skrives der:
”Ved opslag den 5. oktober 2017 kunne vi erfare, at Klaus Bech Jensen havde lavet ændring
af vores domain, så han nu stod som både registrant og fuldmægtig.”
Det er ikke korrekt. Jeg har på intet tidspunkt foretaget ændringer af registreringen – den
forefindes, som den blev overført af den tidligere ansvarlige, Kristjan Baldursson, da jeg
overtog.
Jeg beklager, at jeg ikke har set Stines mail om registrering, men måske skulle hun så have
ringet til mig i stedet for at starte en klagesag med urigtige oplysninger.”
Ved telefonopkald af 20. marts 2018 og igen af 26. marts 2018 bad sekretariatet indklagede om at
underskrive en overdragelseserklæring og returnere den til sekretariatet senest den 28. marts 2018,
hvorefter sekretariatet ville videresende erklæringen til klageren til underskrift.
Ved breve af 20. marts og 26. marts 2018, som blev sendt til indklagede gennem klagenævnets
sagsportal, anmodede sekretariatet indklagede om at underskrive og returnere en
overdragelseserklæring vedrørende det omhandlede domænenavn. I brevet af 26. marts 2018 er det
anført, at der vil blive truffet afgørelse i klagesagen på baggrund af de fremlagte dokumenter,
såfremt overdragelseserklæringen ikke er modtaget senest den 28. marts 2018.
Sekretariatet har ikke modtaget den nævnte overdragelseserklæring i underskrevet stand fra
indklagede.
Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
• at domænenavnet ”giftedchildren.dk” har været registreret af og til brug for klageren siden den
20. august 2003,
• at indklagede i de seneste år og frem til klagerens generalforsamling den 9. september 2017 var
bestyrelsesmedlem for klageren og fungerede som klagerens webmaster,
• at indklagede ingen personlig interesse har i domænenavnet ”giftedchildren.dk”,
• at klageren ved opslag den 5. oktober 2017 opdagede, at indklagede havde ændret
domænenavnets registrering, således at indklagede fremgik som både registrant og fuldmægtig,
• at klageren har anmodet indklagede om at ændre registreringen af domænenavnet, men at
indklagede ikke har besvaret henvendelserne.
Indklagede har taget bekræftende til genmæle over for klagerens påstand.
Nævnets bemærkninger:
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Da det på det foreliggende grundlag ikke kan udelukkes, at domænenavnet ”giftedchildren.dk” er
uden erhvervsmæssig betydning for klageren eller indklagede, er klagenævnet tiltrådt af to
medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov
nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven).
Indklagede har ved sin e-mail med svarskrift af 17. marts 2018 taget bekræftende til genmæle over
for klagerens påstand om, at registreringen af domænenavnet ”giftedchildren.dk” skal overføres til
klageren. Indklagede har imidlertid ikke, til trods for sekretariatets opfordring hertil, underskrevet
og indsendt overdragelseserklæring vedrørende domænenavnet.
Klagenævnet finder, at indklagede ved under de foreliggende omstændigheder at undlade at
medvirke til at overføre domænenavnet ”giftedchildren.dk” til klageren har handlet i strid med god
domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Denne bestemmelse har følgende ordlyd.
”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god
domænenavnsskik.”
I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

AFGØRELSE
Registreringen af domænenavnene ”giftedchildren.dk” skal overføres til klageren, Gifted Children.
Overførslen skal gennemføres straks.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 11. april 2018

___________________
Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo

Mette M. Andersen

Jeppe Juul
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