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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2017-0087 
 
 
 
Klager: 
 
Sønderborg Gospel Choir 
c/o Peter Molin 
Jaruplundvej 8 
6400 Sønderborg 
 
Indklagede: 
 
Pladask.com 
Bækken 7, Rinkenæs 
6300 Gråsten 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand 
Registreringen af domænenavnet ”gospelchoir.dk” overføres til klageren. 
 
Indklagedes påstand 
Indklagede har ikke svaret i sagen. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 27. april 2017 med to bilag (bilag 1-2). 
 
Registreringsdato: 
 
Domænenavnet ”gospelchoir.dk” er registreret den 8. marts 2004. 
 
Sagsfremstilling: 
 
I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 
 

”Sagen er belyst så udførligt som muligt i vedhæftede bilag 1. I korte rids er der foretaget 2 
telefonsamtaler der fra begge sider bekræfter det fornuftige i at domænet overdrages. 
Derudover er der skrevet 3 (ubesvarede, men modtager har mundtligt bekræftet modtagelsen 
på 2 heraf) emails hvor jeg rykker for at få domænet overført. 
 
Tidsmæssigt starter sagen 27. Februar 2017 og seneste aktivitet er 3. April 2017. 
… 



 2

Begæring om overførsel af domænenavn sker i henhold til domænelovens § 25, stk. 1 under 
henvisning til at nuværende registrant ikke må opretholde registreringen af domænet i eget 
navn da medlemskab af foreningen er ophørt.” 

 
Som bilag 1 har klageren fremlagt et tekstdokument, der bl.a. har følgende indhold: 
 

”Domænets brug 
Det omtvistede domæne anvendes for en hjemmeside for Sønderborg gospel choir. Domænet 
anvendes ligeledes (og ikke mindst) til at administrere de e-mail adresser der er relevante i 
den daglige drift af koret. 

 
Sønderborg Gospel Choir har løbende koncerter, arrangementer, workshops og andet som 
nødvendiggør at vi har fuld kontrol over e-mail adresser og hjemmesiden. 
 
Domænet har aldrig været anvendt til andre formål end Sønderborg Gospel Choir og der 
hersker ingen tvivl om, hvorvidt domænet bør ejes og bestrides af foreningen eller dennes til 
enhver tid fungerende webmaster… 

 
Relation til nuværende registrant 
Den nuværende registrant har tidligere været medlem, bestyrelsesmedlem i foreningen. 
Registranten er ikke længere medlem, ophør af medlemskab går flere år tilbage. 

 
Den nuværende registrant har historisk været webmaster for foreningen Sønderborg Gospel 
Kor. I denne egenskab er registreringen blevet foretaget – men siden er personen udtrådt af 
såvel webmaster-rollen og af foreningen i det hele taget. 

 
På trods af mit medlemskab i koret og dets bestyrelse har jeg ingen relationer til den 
nuværende registrant. Øvrige bestyrelsesmedlemmer husker vedkommende som ”træg” til at 
udføre de opgaver der påhvilede ham under hans tid i bestyrelsen. 
 
Korrespondance med nuværende registrant 
27. februar 2017: 
I min egenskab af ny webmaster har jeg telefonisk kontaktet registranten den 27. Februar 
2017 og har her mundtligt bedt om at få overført domænet til min registrant-konto hos dk-
hostmaster. Der var under denne samtale enighed om fornuften i denne overdragelse. Den 
nuværende registrant benyttede ordlyden: ”Jeg vil ikke stå i vejen for denne overdragelse”. 
 
Efter telefonsamtalen fastholdt jeg det aftalte via en e-mail sendt et kort referat af samtalen til 
registranten. Der er ikke modtaget noget form for svar, hverken skriftligt eller telefonisk. 

 
08. Marts 2017: 
 
Email med rykker afsendt. Der er ikke modtaget noget form for svar, hverken skriftligt eller 
telefonisk. 
 
3. April 2017 
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Email med rykker afsendt. Der er ikke modtaget noget form for svar hverken skriftligt eller 
telefonisk. 
… 
Samme dag ringede jeg til registranten og fremlagde, at vi nu i foreningen er hårdt ramt på 
den daglige drift fordi vores e-mail adresser ikke virker. Uden domæne-ejerskabet kan vi ikke 
redigere indstillingerne herfor. Registranten lovede telefonisk at tage fat i sagen straks og 
løse problemet således at domænet ville blive overført til mig. Der er ikke sket noget siden og 
jeg må nu konkludere at viljen til at overdrage domænet tilbage til foreningen ikke er til stede 
på trods af de tilsagn der er givet.” 

 
Bilag 2 er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. 
 
Ved opslag på domænenavnet ”gospelchoir.dk” har sekretariatet den 5. august 2017 taget følgende 
kopi: 
 

   
 
Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.org) har sekretariatet konstateret, 
at der på domænenavnet ”gospelchoir.dk” i 2004, 2005, 2006, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017 er 
arkiveret klagerens hjemmeside. 
 
Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at der ikke er 
registreret en virksomhed med navnet ”Pladask.com”, men at der på indklagedes adresse er 
registreret enkeltmandsvirksomheden ”Plasque Studio”, og at denne virksomheds telefonnummer er 
identisk med det telefonnummer, som er registreret af DK hostmaster som registrantoplysninger for 
indklagede. 
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
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Klageren har gjort gældende, 

• at domænenavnet ”gospelchoir.dk” anvendes til en hjemmeside for Sønderborg Gospel Choir og 
til at administrere de e-mailadresser, der er relevante i den daglige drift af koret, 

• at domænenavnet ”gospelchoir.dk” aldrig har været anvendt af andre end Sønderborg Gospel 
Choir, 

• at domænenavnet ”gospelchoir.dk” bør ejes og administreres af klageren, 

• at indklagede tidligere har været medlem af klageren og har været foreningens webmaster, 

• at indklagede i sin egenskab af webmaster for klageren har registreret domænenavnet 
”gospelchoir.dk”, 

• at indklagede i en telefonsamtale med klageren har været positiv over for at overdrage 
domænenavnet ”gospelchoir.dk” til klageren, og 

• at klagerens e-mailadresser ikke har virket. 
 
Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil 
blive afgjort på det foreliggende grundlag. 
 
Nævnets bemærkninger: 
 
Da det må antages, at domænenavnet ”gospelchoir.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for 
klageren og indklagede, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis 
forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om 
internetdomæner (2014-domæneloven). 
 
Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af 
klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 9, stk. 3, i nævnets 
forretningsorden. 
 
Klageren, hvis navn indeholder betegnelsen ”gospel choir”, har oplyst, at indklagedes ejer tidligere 
har været medlem af klagerens bestyrelsen og tillige har været klagerens webmaster, og at 
indklagedes ejer i denne egenskab har registreret domænenavnet ”gospelchoir.dk” til brug for 
klageren. Klageren har endvidere oplyst, at indklagedes ejer har været positiv over for at overdrage 
domænenavnet til klageren. Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”gospelchoir.dk” 
anvendes til klagerens hjemmeside, og sekretariatets undersøgelser på hjemmesiden ”Internet 
Wayback Machine” viser endvidere, at dette har tilfældet gennem flere år. 
 
På den anførte baggrund finder klagenævnet, at der er skabt en formodning for, at domænenavnet 
”gospelchoir.dk” er registreret på vegne af og til brug for klageren. Indklagede, som ikke har svaret 
i sagen, har ikke afkræftet denne formodning. 
 
Det følger endvidere af § 9, stk. 3, i nævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen 
kan tillægge det virkning til fordel for modparten, hvis en part undlader at medvirke til sagens 
oplysning. Nævnet har i den foreliggende sag fundet anledning til at bringe denne bestemmelse i 
anvendelse. 

 
Som sagen er oplyst, må klageren antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til det 
omtvistede domænenavn. Derfor kan klageren kræve registreringen af domænenavnet 
”gospelchoir.dk” overført til sig. 
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I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende 
 
 

A F G Ø R E L S E 
 
Registreringen af domænenavnet ”gospelchoir.dk” skal overføres til klageren, Sønderborg Gospel 
Choir. Overførslen skal gennemføres straks. 
 
Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 
 
 
Dato: 21. september 2017 
 
 

___________________ 
Jacob Waage 

(Formand) 
 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 


