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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2017-0105 
 
 
Klager: 
 
Klerkegadekarreens Gårdlaug 
C/O SJELDANI Boligadministration 
P. Knudsens Gade 1 
2450 København SV 
 
Indklagede: 
 
Randolph Anton 
2977 Woodhill Avenue 
21202 Baltimore 
Amerikansk Samoa 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand 
Domænenavnet ”klerkegadekarreen.dk” skal overføres til klageren. 
 
Indklagedes påstand 
Indklagede har ikke svaret i sagen. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 19. maj 2017 med seks bilag (bilag 1-6). 
 
Registreringsforhold: 
 
Domænenavnet ”klerkegadekarreen.dk” er registreret den 21. marts 2017. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Klageren er i Det Centrale Virksomhedsregister (herefter CVR) registreret under navnet 
”Klerkegadekarreens gårdlaug” med startdato den 8. oktober 2012. 
 
I klageskriftet er bl.a. anført følgende om baggrunden for klagen: 
 

”Det ønskes at domænenavnet klerkegadekarreen.dk overføres til foreningen, der har ejet det 

før, (Bilag 6) og benyttet domænet som tilgang til relevante informationer vedrørende foreningen 

(f.eks. diverse nøgledokumenter for beboerne). 

 

[…] 
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Foreningen brugte domænet, som er deres eget navn, (bilag 4) der har haft til formål at give 

medlemmerne af deres foreningen, nem adgang til oplysninger vedrørende foreningen, jf. bilag 

1, 2 og 3. 

En regning fra DK Hostmaster er derefter blevet misvedligeholdt, og domænet er blevet gjort 

inaktiv. 

Hvorefter at registranten fra USA overtager domænet for at sælge sko. 

Foreningen ønske nu at få overført domænet tilbage til deres brug. 

 

[…] 
 
Foreningen må have ret til domænet da det bære deres navn jf. bilag 4. 

Det kan vel eller ikke være god skik, at domænet nu bliver brugt til at sælge sko med en udenlands 

adresse registreret til domænet jf. 5. Se evt. capture fra WaybackMachine fra 16. maj 2017 hvor 

siden sidst er registreret og med indhold til foreningen, jf. Bilag 6.” 

 

Klageren har som bilag 1 dels fremlagt kopi af faktura fra DanDomain af 26. oktober 2016 udstedt 
til klageren vedrørende DNS-hosting af ”klerkegadekarreen.dk” for perioden fra den 26. oktober 2016 
til den 26. oktober 2017, dels fremlagt dokumentation for godkendelse af bilaget ved 
bestyrelsesmedlem Niels Vendius og formand Perle MacDonald dateret den 11. oktober 2016. 
 
Klageren har som bilag 2 fremlagt referat fra ordinær generalforsamling for ”GårdLauget Klerkegade 
Karréen” den 4. juli 2016, hvoraf bl.a. fremgår, at Perle MacDonald blev valgt til bestyrelsen og at 
bestyrelsen konstituerede sig efter mødet, hvorved Perle MacDonald blev formand og bl.a. Niels 
Vendius blev bestyrelsesmedlem. Afslutningsvis fremgår følgende af referatet: 
 

”Husk, at du kan finde alle relevante oplysninger om gårdlauget på: 

http://klerkegadekareen.dk/” 

 
Som bilag 3 har klageren fremlagt kopi af indkaldelse til ordinær generalforsamling for ”GårdLauget 
Klerkegade Karréen” den 7. juni 2017, hvoraf bl.a. fremgår følgende: 
 

”På gårdlaugets hjemmeside http://klerkegadekareen.dk/ kan du under fanen ”For beboere” i 

dokumentarkivet finde en mappe, som hedder ”Generalforsamling 2017”, se årsrapport 2017 og 

budget 2017.” 

 
Som bilag 4 har klageren fremlagt kopi af klagerens registreringsbevis fra SKAT, dateret den 9. 
december 2016. 
 
Klageren har som bilag 5 fremlagt udateret skærmprint af opslag på ”klerkegadekarreen.dk”. 
 
Endelig har klageren som bilag 6 fremlagt udateret skærmprint af opslag i Internet Archive 
WaybackMachine vedrørende en arkiveret hjemmeside under www.klerkegadekareen.dk af 4. 
oktober 2016, hvoraf bl.a. fremgår klagerens navn og adresse samt øvrige oplysninger om klageren, 
Klerkegadekarreens Gårdlaug. 
 
Ved opslag på ”klerkegadekarreen.dk” den 31. maj 2017 har sekretariatet taget følgende kopi, som er 
i overensstemmelse med bilag 5:  
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Ved sekretariatets fornyede opslag på ”klerkegadekarreen.dk” den 20. august 2017 fremstod 
hjemmesiden i det væsentlige uændret. 
 
Sekretariatet har konstateret, at indklagede har registreret domænenavnet ”klerkegadekarreen.dk” 
under bruger-ID ”RA11505-DK”, og at indklagede ikke under dette bruger-ID er registrant af andre 
domænenavne. 
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har bl.a. gjort gældende, 

• at klageren er en forening ved navn Klerkegadekarreens Gårdlaug, 

• at klageren tidligere har anvendt domænenavnet ”klerkegadekarreen.dk” til brug foreningen og 
dennes medlemmer,  

• at domænenavnet ”klerkegadekarreen.dk” blev gjort inaktivt på grund af en misligholdt regning 
fra DK Hostmaster, 

• at indklagede herefter registrerede domænenavnet ”klerkegadekarreen.dk” for at sælge sko, 

• at klageren har ret til domænenavnet, da det er klagerens navn,  

• at det er i strid med god domæneskik at domænenavnet nu benyttes til at sælge sko med en 
udenlandsk adresse, og 

• at domænenavnet derfor skal overdrages til klageren. 
 

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: 
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§ 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 (domæneloven) har følgende ordlyd: 
 

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

domænenavnsskik.” 

 
Klageren er en forening med navnet ”Klerkegadekarreens gårdlaug”, som efter det oplyste har 
anvendt domænenavnet ”klerkegadekarreen.dk” indtil maj 2017. Klageren har endvidere oplyst, at 
det beror på en fejl, at registreringen af domænenavnet ”klerkegadekarreen.dk” ikke blev opretholdt, 
og at klageren fortsat ønsker at kunne gøre brug af domænenavnet ”klerkegadekarreen.dk” til brug 
for sine medlemmer.  
 
Indklagede har registreret domænenavnet umiddelbart efter, at klagerens tidligere registrering er 
blevet slettet, og ved opslag på domænenavnet fremkommer en webshop, hvorfra der tilsyneladende 
sker salg af fodtøj af forskellige mærker uden sammenhæng med navnet på hjemmesiden 
”KLERKEGADEKARREEN” eller domænenavnet ”klerkegadekarreen.dk”. 
 
Da indklagede ikke har svaret i sagen, har klagenævnet ingen mulighed for at vurdere, om indklagede 
har nogen reel interesse i fortsat at kunne råde over domænenavnet ”klerkegadekarreen.dk”. Efter § 
11, stk. 3, i nævnets forretningsorden af 2. august 2017 kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge 
det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at 
medvirke til sagens oplysning. 
 
På baggrund af sagens oplysninger lægger klagenævnet til grund, at indklagede ikke har nogen 
interesse i at gøre brug af domænenavnet ”klerkegadekarreen.dk. 
 
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 ”klerkegadekarreen.dk” skal overføres til klageren, 
Klerkegadekarreens Gårdlaug. Overførslen skal gennemføres straks. 
 
Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 
 
Dato: 21. september 2017 
 

___________________ 
Jacob Waage 

(Formand) 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 


