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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2017-0024 
 
 
Klager: 
 
C-Holdets-Oprør 
c/o Lis Cubbin 
Thorvaldsensvej 58, st. tv. 
1871 Frederiksberg C 
 
v/ Hans Henrik Møller 
 
Indklagede: 
 
Johnny Thomas Cubin 
Hyrdevej 3 A 
4690 Haslev 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand 
Indklagede skal overdrage domænenavnet ”c-holdets-oproer.dk” til klageren. 
 
Indklagedes påstand 
Frifindelse/Afvisning. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 25. januar 2017 med to bilag (bilag 1-2), svarskrift 
af 12. februar 2017 med to bilag (bilag A-B), replik af 16. februar 2017 med to bilag (bilag 3-4), 
duplik af 22. februar 2017 med ét bilag (bilag C), e-mail fra klageren af 9. juni 2017 uden bilag, e-
mail fra klageren af 22. juni 2017 med to bilag (bilag 5-6) samt e-mail fra indklagede af 26. juni 2017 
med fem bilag (bilag D-H, omlitreret fra bilag 1-5).  
 
Registreringsforhold: 
 
Domænenavnet ”c-holdets-oproer.dk” er registreret den 19. december 2006. 
 
Sagsfremstilling: 
 
I klageskriftet er bl.a. anført følgende om baggrunden for klagen: 
 

”Domænenavnet har hidtil været benyttet til klagers hjemmeside, men domænenavnet er 

fejlagtigt blevet registreret til tidligere webmaster i stedet for retteligen til foreningen C-Holdets 
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Oprør. Indklagede har ikke efterkommet opfordring til at underskrive overdragelseserklæring 

(se bilag). 

 

[…] 
 

Klager påstår at have ret til domænenavnet dels pga. relationen til klagers navn og dels pga. den 

hidtidige anvendelse til klagers hjemmeside.” 

 

Klageren har som bilag 1 fremlagt kopi af en overdragelseserklæring vedrørende domænenavnet ”c-
holdets-oproer.dk”, der ikke er underskrevet. På overdragelseserklæringen er indklagede anført som 
nuværende registrant, mens klageren er anført som ny registrant.  
 
Bilag 2 er en udskrift fra Erhvervsstyrelsen, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er en frivillig forening, 
der er registreret med startdatoen 31. oktober 2008 og branchekoden ”949900 Andre organisationer 
og foreninger i.a.n.”. Foreningen er registreret med navnet ”C-Holdets-Oprør” og med adressen c/o 
Lis Cubbin, Thorvaldsensvej 58, st. tv., 1871 Frederiksberg C.   
 
Ved opslag på ”c-holdets-oproer.dk” den 1. februar 2017 har sekretariatet taget følgende kopi: 
 

  
 
Ved sekretariatets fornyede opslag på ”c-holdets-oproer.dk” den 27. august 2017 fremkom ingen 
hjemmeside. 
 
I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: 
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”C-Holdets-oprørs bestyrelse har aldrig beskæftiget sig med hjemmesiden, eller haft nogen som 

helst interesse for siden, før formanden blev syg af eftervirkningerne af en blodprop, de har heller 

aldrig bidraget med noget til hjemmesiden, andet end ”truslen om at lukke den”. 

 

Med hensyn til at bestyrelsen skulle overtage domænet og registrant/fuldmægtig rollen, lå der en 

hel klar aftale fra sidste bestyrelsesmøde i november 2016 om at alle økonomiske aftaler med 

mig skulle afklares senest ultimo januar 2017. 

 

Og at der efter generalforsamlingen i marts 2017, hvor der bliver valgt en ny bestyrelse, hvis de 

stadig ønskede at nedlægge siden ville de få domænet overdraget uden betingelser. 

Den nuværende bestyrelse for c-holdets-oproer.dk valgte at gå uden om formanden og indsende 

klagen til jer med håb om at få domænet overdraget lukke siden og undgå at få afklaret de sidste 

økonomiske forpligtelser før de afgår på generalforsamlingen i marts 2017 se bilag A og B. 

 

En telefon samtale med kassereren for C-holdets-oprørs bestyrelsen gjorde ikke sagen bedre hun 

nægtede at tale med mig og mente ikke at det gjorde noget at bestyrelsen havde ændret mening 

efter jeg var gået ved sidste bestyrelsesmøde. 

 

[…] 

 

Der er ingen i bestyrelsen, undtagen formanden, der har været logget ind på siden, siden 2006 

hvor hvert bestyrelsesmedlem fik et administrator login og en mailadresse, i 2011 blev jeg på 

grund af manglende interesse fra resten af bestyrelsen side, bedt om af formanden for C-Holdets-

oprør om at overtage rollen som registrant og fuldmægtig på Domænet c-holdets-oproer.dk. mod 

stadig af få tilsendt de data der skulle på hjemmesiden, så i tilfælde af at formanden ikke magtede 

opgaven at hjemmesiden c-holdets-oproer.dk forsatte i den model formanden havde valgt ved 
opstarten. Samtlige af de data og dokumenter der er på hjemmesiden, undtaget c-holdets-

oproer.dk’s medlemsblade er lagt op og gennemgået af mig og c-holdets-oproer.dk formand. Så 

den resterende bestyrelse har ingen relation til hverken hjemmeside/domænet.” 

 
Som bilag A har indklagede fremlagt kopi af underskrevet erklæring af 5. februar 2017 fra Lis Cubbin 
til DK Hostmaster, hvoraf bl.a. følgende fremgår: 
 

”Undertegnede Lis Cubbin bekræfter herved at bestyrelsen for C-holdets-oprør, desværre er 

gået bag ryggen på mig og at jeg ikke har haft noget med omtalte klage at gøre, da jeg som 

formand for bestyrelsen ikke har noget imod at Johnny Thomas Cubbin står for siden både som 

registrant og fuldmægtig da han har oprettet redigeret og opdateret hjemmesiden siden 

december 2006. 

 

Johnny Thomas Cubbin havde på det sidste bestyrelses møde i november 2016, en hel klar aftale 

med bestyrelsen for C-holdets oprør, at en eventuel overdragelse af Domænet først kunne komme 

på tale efter at de økonomiske aspekter var i orden, det har man så prøvet at komme uden om 

ved at indsende klagen til DK Host master.” 

 
Som bilag B har indklagede fremlagt kopi af underskrevet erklæring af 5. februar 2017 fra Lis Cubbin, 
hvoraf bl.a. følgende fremgår: 
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”På Næste bestyrelsesmøde vil jeg fortælle min bestyrelse at jeg er skuffet over, at de ikke har 

overholdt den aftale der er indgået på bestyrelsesmødet november 2016, med hensyn til at betale 

resten af det skyldige beløb til Johnny Thomas Cubbin før der blev snakket videre med hensyn til 

en eventuel overdragelse af Domænet c-holdets-oproer.dk.” 

 
Klageren har i sin replik fastholdt sin påstand og hertil bl.a. anført følgende: 
 

”Svarskriftets Bilag A kan ikke tillægges vægt i relation til klagenævnets sagsbehandling, idet 

C-Holdets Oprør jvf. vedtægternes § 9 (Bilag 3) tegnes af formand og kasserer i forening, og 

svarskriftets Bilag A er kun underskrevet af formanden. Klagenævnet bedes derfor se bort fra 

svarskriftets Bilag A. 

 

Tidligere webmasters (indklagedes) aktuelle og tidligere defacing af foreningens hjemmeside 

(Bilag 4) for at benytte den som kommunikationskanal for personlige ytringer bekræfter 

nødvendigheden af, at domænet kommer under foreningens kontrol.” 

 
Som bilag 3 har klageren fremlagt kopi af underskrevne ”VEDTÆGTER For C-Holdets Oprør, 
Frederiksberg” af 18. marts 2016. Af pkt. 9 fremgår følgende: 
 

”9. Tegningsret 

Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening, eller ved en af disses forfald af formand 

eller kasserer samt et bestyrelsesmedlem i forening.” 

 
Bilag 4 fremstår som et udskrift af et opslag på http://www.c-holdets-oproer.dk/maintenance.php 
dateret den 7. februar 2017, hvor der øverst på siden ses et logo for C-Holdets Oprør som er i 
overensstemmelse med logoet på den ovenfor indsatte kopi af et opslag på ”c-holdets-oproer.dk” af 
1. februar 2017. Herefter er bl.a. anført følgende tekst: 
 

”Velkommen til C-holdets-oprørs hjemmeside 

 

Til de trofaste læsere der besøger Hjemmesiden gang på gang for at læse vore nyheder, må jeg 

beklage at hjemmesiden midlertidig er lukket ned p.g.a. større uoverensstemmelse med 

bestyrelsen. 

 

Efter formandens sygdom har bestyrelsen valgt at træffe vigtige beslutninger udenom 

formanden. 
 

Undertegnet har i 11 år, siden december 2006, hvor jeg startede hjemmesiden c-holdets-

oproer.dk, vedligeholdt, opdateret plugins program og med alt hvad det indebærer fra 

bestyrelsen og bladudvalget. 

 

Bestyrelsen mener ikke at der nogensinde kom nogen og kigge på hjemmesiden, der var vi uenige, 

da ingen af bestyrelsen udover formanden nogensinde har været logget ind på siden selv om alle 

har fået et log in til Hjemmesiden. 

 

I stedet for at opsige samarbejdet, hvor man kunne have sagt man ønskede at prøvet noget andet, 

valgte man at gå bag ryggen af mig og klage til DK-Hostmaster, så jeg nu kan risikere at skulle 
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aflevere ”Domænet c-holdets-oproer.dk” til bestyrelsen, så man uden at afregne med mig kan få 

og bruge domænet gratis, efter jeg er ude. 

 

Personligt er jeg skuffet over en sådan behandling der er startet af en tidligere og en nuværende 

kasserer, da jeg eller aldrig har haft kontroverser med bestyrelsen. 

 

Med venlig hilsen 

C-Holdets-oprør’s Administrator.” 

 
Indklagede har i sin duplik i det væsentlige gentaget sine anbringender og fastholdt sin påstand om 
frifindelse/afvisning.  
 
Hertil har indklagede føjet, at klagenævnet ikke på baggrund af C-Holdets Oprørs vedtægter af marts 
2016 kan se bort fra indklagedes Bilag A, idet en tegningsregel som den gældende ikke fandtes i 
2011, hvor indklagede blev anmodet om at overtage rollen som registrant og fuldmægtig for 
domænenavnet ”c-holdets-oproer.dk”. Som dokumentation herfor har indklagede som bilag C 
fremlagt kopi af C-Holdets Oprørs vedtægter af 13. marts 2009, hvoraf ingen tegningsregel fremgår. 
 
På sekretariatets forespørgsel om Hans Henrik Møllers tegningsberettigelse vedrørende indlevering 
af klagen, har klageren i sin e-mail af 9. juni 2017 bl.a. anført følgende: 
 

”[…] Jeg har ment mig udstyret med det nødvendige og tilstrækkelige mandat ved mundtlig 

aftale med formanden ”ud fra fuldmagtsgrundsætninger […]” i dette tilfælde formanden. 

 

I øvrigt er der sket udskiftninger i bestyrelsen siden klagesagen blev anlagt. Klik her for at se 

referat fra årets generalforsamling. 
 

Der er også sket det under sagsbehandlingen, at indklagede Johnny Cubbin har tilbudt frivilligt 

at overdrage domænet c-holdets-oproer.dk til foreningen. Hvis dette sker, er grundlaget for 

klagesagen vel faldet bort? Jeg har forstået, at overdragelsen forsinkes af tvivl om, hvorledes 

domænet overdrages til foreningen ved CVR 31719437 i stedet for til formanden som person.” 

 
Af det referat af generalforsamling i C-Holdets Oprør af 17. marts 2017, som klageren henviser til i 
sin e-mail, fremgår bl.a., at Lis Cubbin er udtrådt af bestyrelsen og er valgt som æresmedlem, mens 
Laust Sørensen blev valgt til formand og Joan Pedersen blev valgt som kasserer. 
 
Ved e-mail af 22. juni 2017 har klageren fremlagt bilag 5, som er en kopi af referat af bestyrelsesmøde 
af 21. april 2017 i C-Holdets Oprør, hvoraf bl.a. fremgår, at bestyrelsen har konstitueret sig med 
”Laust” som formand og ”Joan” som kasserer. Derudover har indklagede fremlagt bilag 6, som er en 
fuldmagt af 22. juni 2017, hvorved formand Laust Sørensen og kasserer Joan Pedersen 
befuldmægtiger Hans Henrik Møller til at repræsentere C-Holdets Oprør i den verserende sag om 
domænenavne og indklagede Johnny Thomas Cubbin. Fuldmagten er underskrevet af både Laust 
Sørensen og Joan Pedersen. 
 
Ved e-mail af 26. juni 2017 har indklagede bl.a. anført følgende: 

”Jeg vedhæfter den del af min seneste kommunikation med bestyrelsen for C-holdets-oprør og 

den tidligere Formand. 
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[…] 

  

Jeg har stadigvæk svært ved at se hvorfor man skal spilde en masse ressourcer, jeres tid og min 

tid når de ved at vise bare en smule ærlighed og holde de indgåede aftaler ville have fået domænet 

1. januar 2017 uden problemer. 

 

Jeg hverken kan eller vil overdrage domænet til dem før at foreningen ændre det aktiver navn og 

adressen på foreningen i virk.” 

 

Som bilag D (omlitreret fra bilag 1) har indklagede fremlagt e-mail af 11. april 2017 fra indklagede 

til Lis Cubbin, hvoraf bl.a. fremgår følgende: 

”Du kan sige til Laust at jeg vil overlade domænet til dem hvis de trækker sagen fra Domæne 

klagenævnet tilbage 

Da jeg på nuværende tidspunkt er i flytterod og ikke har det for godt. 

 

Jeg er bestemt ikke tilfreds med den behandling jeg har fået fra Joan kassereren der ikke står 

ved den aftale der er indgået på bestyrelses mødet, samt går fuldstændig over gevind i 

efterfølgende telefonsamtale. 

 

Med tak for et ellers godt samarbejde gennem 11 år. 

Du må gerne printe ud og vise Laust det.” 

 
Som bilag E (omlitreret fra bilag 2) har indklagede fremlagt e-mailkorrespondance mellem 
indklagede og Laust Sørensen (i nedenstående benævnt ”L.S.”) af 1. maj 2017-3. maj 2017, hvoraf 
bl.a. fremgår følgende: 
 
Indklagede: ”Angående strid med C-Holdets Oprør: 

Jeg skriver til dig, fordi jeg godt kunne lide at vide hvor meget du egentlig har fået 

oplyst om, eller ved om omfanget af/eller hvorfor striden er der. 

 

[…] 
 

På bestyrelsesmødet i november 2016 blev det aftalt at man afsluttede den sidste del af 

mit konsulentbidrag i januar 2017, og at jeg lukkede siden ned indtil jeg havde snakket 

med dig efter din indtrædelse som formand for C-Holdets-Oprør. Hvis du ikke ønskede 

at fortsætte med siden ville den blive permanent lukket og domænet overdraget til dig.  

Stor var min forbavselse da jeg i stedet for det aftalte, fik en mail fra bestyrelsen, at 

man havde indbragt det som en sag for Domæne klagenævnet, at jeg ikke ville 

overdrage domænet til C-holdets-oprør, hvilket aldrig har været min mening ikke at 

gøre, men jeg har ikke fået min afregning, jeg har ikke snakket med dig så jeg kunne 

overdrage domænet til dig. Havde de overholdt den aftale der blev indgået på 

bestyrelsesmødet november 2016 var domænet for længst overdraget til dig på C-

Holdets-Oprørs vegne, og klagesagen til Domæne klagenævnet undgået.” 

 

L.S.:  ”Kære Johnny 
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Tak for tilsendte, ja nogen gange sker der noget man ikke forstår. Men jeg har valgt at 

se fremad, hvad der er sket kan jeg ikke gøre noget ved. 

 

Kærlig hilsen 

Laust Sørensen” 

 
Indklagede:  ”Tak for en hurtig tilbagemelding, der dog ikke kan bruges til noget, da du vælger den 

nemme løsning, ikke at afregne for udført bistand. 

 

Jeg kan derfor kun beklage at du vælger at gå samme vej som din kasserer, der siger at 

man selvfølgelig ikke behøver holde og betale for de aftaler, der indgået og ført til 

protokol. 

 

Jeg er meget skuffet over jeres måde at sige tak for 11 års samarbejde.” 

 

Som bilag F (omlitreret fra bilag 3) har indklagede fremlagt kopi af e-mail af 8. maj 2017 fra 
indklagede til Laust Sørensen, hvoraf bl.a. fremgår følgende: 
 

”Hej Laust 

Jeg kan ikke lukke C-Holdets oprørs hjemmeside før at i har betalt hvad der skyldes 

Jeg vedsender fakturaen der skulle være betalt 25/4/2017 

Havde Joan overholdt sine aftaler var alt dette ikke sket, siden var blevet nedlagt i januar måned 

Domænet var overført til jer og al balladen var undgået. 

Jo længere tid der går før opsigelsen jo større bliver det skyldige beløb. 

Du har stadig ikke svaret på hvem der skal stå som registrant og fuldmægtig på en domæne 
overførsel, 

Så indtil videre kan jeg ikke gøre noget ved sagen.” 

 
Som bilag G (omlitreret fra bilag 4) har indklagede fremlagt kopi af en e-mail af 19. maj 2017 som 
fremstår som fremsendt til Lis Cubbin, hvoraf bl.a. fremgår følgende: 
 

”Hej mor 

Her er det du skal sende videre til Laust 

 

Hej Laust som du kan se står jeg stadig på Virk og derfor kan Johnny ikke overdrage Domænet 

C-holdets-oproer.dk til mig da jeg ikke er formand for C-Holdets-Oprør mere og heller ikke er 

med i bestyrelsen. 

Så snart der står en anden kan der se noget, så indtil videre er overdragelsen gået i stå.” 

 
Under teksten er indsat et delvist skærmprint af et opslag på C-Holdets-Oprør på CVR, hvoraf bl.a. 
fremgår, at klageren er en frivillig forening med startdato den 31. oktober 2008 og at foreningen har 
C/O-adresse hos Lis Cubbin.  
 
Som bilag H (omlitreret fra bilag 5) er fremlagt et fuldstændigt skærmprint af et opslag på C-Holdets-
Oprør på CVR, hvoraf fremgår tilsvarende oplysninger, som angivet ovenfor. 
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Sekretariatet har ved en søgning på ”C-holdets oprør” i Den Store Danske Encyklopædi på 
www.denstoredanske.dk fundet følgende beskrivelse: 
 

”C-holdets oprør, dansk græsrodsbevægelse, der siden 1991 med demonstrationer og 

besættelser har protesteret mod offentlige besparelser på ældreområdet, fx nedlæggelse af 

plejehjem, som rammer de svageste gamle samfundsborgere, dvs. "C-holdet".” 

 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 

• at domænenavnet hidtil er blevet benyttet til brug for klagerens hjemmeside, 

• at domænenavnet fejlagtigt er blevet registreret til en tidligere webmaster frem for til foreningen 
C-Holdets-Oprør, 

• at indklagede ikke har efterkommet klagerens opfordring til at underskrive en 
overdragelseserklæring vedrørende domænenavnet eller i øvrigt til at overdrage domænenavnet, 

• at indklagede aktuelt og tidligere har ”defacet” klagerens hjemmeside for at benytte den som 
kommunikationskanal for personlige ytringer, 

• at dette bekræfter nødvendigheden af, at domænet overdrages til klageren, 

• at klageren har ret til domænenavnet ”c-holdets-oproer.dk” dels på grund af relationen til 
klagerens navn og dels på grund af den hidtidige anvendelse til klagerens hjemmeside. 

 
Indklagede har gjort gældende, 

• at indklagede efter aftale med den tidligere formand, Lis Cubbin, har varetaget og vedligeholdt 
hjemmesiden under domænenavnet ”c-holdets-oproer.dk” i 11 år, 

• at det var aftalt, at klageren skulle overtage domænenavnet, når alle økonomiske aftaler med 
indklagede var blevet afklaret senest ultimo januar 2017, 

• at den nuværende bestyrelse for klageren har indsendt nærværende klage uden den daværende 
formands vidende, i håb om at få domænenavnet overdraget, lukke siden og undgå at få afklaret 
de sidste økonomiske forpligtelser over for indklagede, inden bestyrelsen skulle afgå ved 
generalforsamlingen i marts 2017, 

• at samtlige data mm. på hjemmesiden under domænenavnet ”c-holdets-oproer.dk” er lagt op og 
gennemgået af indklagede og klagerens tidligere formand, Lis Cubbin, 

• at indklagede ikke ønsker at overdrage domænenavnet førend klageren betaler, hvad der skyldes 
indklagede, og 

• at indklagede i øvrigt ikke ønsker at overdrage domænenavnet til klageren førend klageren ændrer 
foreningens navn og adresse på Virk, således at Lis Cubbins navn og adresse ikke længere fremgår 
heraf.  

 
Nævnets bemærkninger: 
 
Da klagenævnet efter det oplyste lægger til grund, at domænenavnet ”c-holdets-oproer.dk” ikke har 
erhvervsmæssig betydning for klageren, 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). 
 
Af sagens oplysninger fremgår bl.a., at klageren er en frivillig forening, der under navnet C-Holdets-
Oprør blev stiftet den 31. oktober 2008, og at foreningen holder til på Frederiksberg. Af sekretariatets 
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undersøgelser på internettet fremgår videre, at foreningen har eksisteret siden starten af 1990’erne. 
Parterne har endvidere oplyst, at domænenavnet ”c-holdets-oproer.dk” tidligere har været anvendt til 
hjemmeside for klageren. Endelig er det ubestridt, at indklagede i en længere årrække har været 
webmaster for hjemmesiden. 
 
På baggrund af sagens oplysninger må det anses for utvivlsomt, at domænenavnet ”c-holdets-
oproer.dk” er registreret på vegne af og til brug for klageren, C-Holdets-Oprør. Klagenævnet lægger 
derfor til grund, at klageren må anses for at være den egentlige indehaver af brugsretten til det 
omtvistede domænenavn. Det følger heraf, at klageren kan kræve domænenavnet overført til sig.  
 
Det følger af almindelige formueretlige regler, at en kreditors adgang til udøvelse af tilbageholdsret 
forudsætter, at kreditor kan godtgøre eller i hvert fald sandsynliggøre, at han har et krav. Han skal 
derudover retmæssigt besidde en sådan magt over det tilbageholdte, at han er i stand til faktisk at 
hindre, at der sker overdragelse til ejeren, ligesom der skal foreligge en nærmere – snæver – 
forbindelse (konneksitet) mellem kravet og besiddelsen. 
 
Indklagedes anbringender i sagen må forstås således, at han anser sig for berettiget til at udøve 
tilbageholdsret for et konsulenthonorar, som han tilkendegiver at have til gode hos klageren. Det 
fremgår ikke af sagen, hvad dette honorarkrav nærmere går ud på, eller hvad størrelsen heraf skulle 
være. 
 
Indklagede har ikke over for klagenævnet godtgjort, at det er med rette, at han har skabt en 
legitimation ved at lade sig selv – i stedet for klageren – stå som registrant af domænenavnet ”c-
holdets-oproer.dk”, og det er derfor ikke godtgjort, at indklagedes besiddelse af domænenavnet som 
registrant er retmæssig. Det følger således allerede heraf, at betingelserne for, at indklagede kan udøve 
tilbageholdsret i domænenavnet, ikke er til stede. 
 
Klagenævnet finder på baggrund af det ovenfor anførte, at indklagedes registrering af domænenavnet 
”c-holdets-oproer.dk” samt nægtelse af vederlagsfrit at overføre registreringen af domænenavnet til 
klageren er uberettiget og dermed også i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, 
stk. 1, der har følgende ordlyd: 
 

”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god 

domænenavnsskik.” 

 
Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende 
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A F G Ø R E L S E 
 
Registreringen af domænenavnet ”c-holdets-oproer.dk” overføres til klageren, C-Holdets-Oprør. 
Overførslen skal gennemføres straks. 
 
Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 
 
Dato: 21. september 2017 
 

___________________ 
Jacob Waage 

(Formand) 
 

 Knud Wallberg       Jens Schovsbo 
 

 

 
                     Mette M. Andersen Jeppe Juul 


