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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2017-0108 
 
 
Klager: 
 
Mix-Meister ApS 
Bodøvej 7 
5700 Svendborg 
 
v/advokat Julie Skaarup Christiansen 
 
Indklagede: 
 
Zander Lauritzen Hansen 
Øsby Nedergade 33 
6100 Haderslev 
 
v/advokat Morten Knoth Knudsen 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstande 
Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”drinksmeister.dk” til klageren. 
 
Indklagedes påstand 
Frifindelse. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 7. juni 2017 med ni bilag (bilag 1-9), svarskrift 
af 15. august 2017 med tre bilag (bilag A-C) samt replik af 6. september 2017 med tre bilag (bilag 
10-12). 
 
Registreringsdato: 
 
Domænenavnet ”drinksmeister.dk” er registreret den 30. maj 2007. 
 
Sagsfremstilling: 
 
I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 
 

”Mix-Meister ApS blev stiftet den 6. februar 2017 af CMD Invest ApS. CMD Invest ApS er 

ejet af Christian Midtgaard Dam. Christian Midtgaard Dam er ligeledes direktør i Mix-

Meister ApS (Bilag 1). 
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Mix-Meister ApS’ formål er at købe og sælge barudstyr, spiritus og her til relaterede 

produkter samt i øvrigt beslægtet virksomhed. 

 

Klager blev primo januar 2017 opmærksom på, at selskabet Drinksmeister ApS var under 

konkursbehandling. Kurator i konkursboet er advokat Peter Krarup … 

 

Klager kontaktede herefter kurator med henblik på at afgive bud på køb af effekter, der var til 

salg i konkursboet. 

 

Ved salgsaftale af 10. februar 2017 indgik Klager og Drinksmeister ApS under konkurs v/ 

kurator, advokat Peter Krarup aftale om køb af effekter, jf. bilag 3. 

 

Følgende fremgår af salgsaftalens § 1 vedr. det solgte: 

 

”Det solgte omfatter: 

 

Varelager og kontorinventar som fremvist under besigtigelsen den 24. januar 2017 samt 

hjemmesider, domæner mv., som beskrevet i e-mail af 26. januar 2017, jf. bilag 1. (min 

fremhævning) 

 

I det omfang, der ligger indhold på hjemmesider, der ikke krænker tredjemands ret, medfølger 

dette. 

 

Eventuelle yderligere domæner (Festmeister.dk og gourmetmeister.dk), som måtte tilkomme 

sælger, indgår endvidere. Køber foretager selv det fornødne i så henseende med at få disse 

overdraget, men kurator bistår i rimeligt omfang dermed. Sælger oplyser, at disse ikke 
kontrolleres af konkursboet.” 

 

Det fremgår endvidere af salgsaftalens § 4 vedr. købesummen: 

 

”Købesummen og varelager, 

hjemmesider og domæner udgør kr. 200.000,00” (min fremhævning) 

 

Salgsaftalen er underskrevet af Klager og kurator den 10. februar 2017. Som tillæg til 

salgsaftalen fremlægges mail af 26. januar 2017 fra kurator, jf. bilag 4. 

 
Mailen er en del af Klager og konkursboets aftalegrundlag og indeholder en detaljeret 

oversigt over de hjemmesider og domæner, som Klager erhvervede. 

 

Det fremgår udtrykkeligt heraf, at Klager erhvervede rettighederne til domænenavnet 

”drinksmeister.dk” den 10. februar 2017. 

 

Forud for Klagers erhvervelse af domæner og hjemmesider af konkursboet kom Klager i 

kontakt med Indklagede med henblik på at indlede et samarbejde om opstart af virksomheden 

Mix-Meister ApS. Indklagede har – i sin egenskab af tidligere anpartshaver i virksomheden 

Mix-Meister ApS – et indgående kendskab til selskabets domæner og hjemmesider. 
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Klager anmodede bl.a. på baggrund heraf Indklagede om at ”rydde op” i domæner og 

hjemmesider, således at der blev foretaget det fornødne i relation til overdragelse af de 

erhvervede domæner og hjemmesider fra konkursboet til Klager, hvorefter Klager ville stå 

som registrant af domænenavnene. 

 

Klager udleverede i forbindelse hermed brugernavn og passwords til Klagers konto ved DK 

Hostmaster. Klagers udlevering af brugernavn og password skete i fuld tillid til, at 

Indklagede ville foranledige overdragelsen effektueret fra konkursboet til Klager. 

 

Sideløbende med Indklagedes arbejde med domæner og hjemmesider drøftede parterne 

indgåelse af ejeraftale, idet Indklagede tilkendegav, at han var interesseret i at blive ejer af 

selskabet Mix-Meister ApS. Parternes forhandlinger blev imidlertid ikke gennemført, idet 

parterne ikke kunne nå til enighed. 

 
Den 24. marts 2017 blev Klager pr. mail fra DK Hostmaster opmærksom på, at Indklagede 

havde igangsat overdragelse af domænenavnet ”drinksmeister.dk” og 55 øvrige 

domænenavne fra Klager til Indklagede, uagtet at Klager ikke havde anmodet Indklagede om 

at foretage disse overdragelser. 

 

Til dokumentation heraf fremlægges mail af 24. marts 2017 kl. 20.45 fra DK Hostmaster med 

anmodning om overdragelse af domænenavnet ”drinksmeister.dk”, jf. bilag 5. 

 

Det bemærkes, at de 56 domænenavne, som Indklagede har overdraget fra Klager til 

Indklagede er markeret med blåt i bilag 4. 

 

Idet Indklagede var i besiddelse af brugernavn og password til brug for denne overdragelse, 
kunne Indklagede uberettiget logge ind og foretage denne overdragelse, jf. bilag 6. 

Indklagede foranledigede herefter uden accept fra Klager en overdragelse af samtlige 56 

domænenavne fra Klager til Indklagede, herunder domænenavnet ”drinksmeister.dk”. 

 

Klager har på intet tidspunkt givet udtryk for at ville overdrage retten til domænenavnet 

”drinksmeister.dk” – eller de i øvrigt 55 domænenavne – som Klager samtidig er blevet 

opmærksom på, at Indklagede har overdraget til sin personlige konto hos DK Hostmaster. 

 

På baggrund af ovenstående forhold er det samlet set Klagerens vurdering, at Indklagede 

uberettiget har overdraget domænenavnet ”drinksmeister.dk” – samt de øvrige 55 

domænenavne – og at Indklagede med hjemmel i lov om internetdomæner § 25, stk. 1, kan 

pålægges at afstå domænet til Klageren, som er den retlige registrant af domænenavnet 

”drinksmeister.dk”. 

 
På baggrund af ovenstående er det endvidere Klagerens vurdering, at Indklagede opretholder 

registreringen af domænenavnet ”drinksmeister.dk” – samt de øvrige 55 domænenavne - i 

strid med lov om internetdomæner § 25, stk. 2, idet registreringen alene opretholdes med 

henblik på økonomisk vinding for Indklagede. 

 

Med henblik på en frivillig overdragelse af domænet til Klageren kontaktede Klager den 4. 

april 2017 Indklagede med anmodning om, at Indklagede overdrog domænenavnet 
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”drinksmeister.dk” og de øvrige 55 domænenavne til Klager indenfor en fastsat frist, jf. bilag 

7. 

 

Ved mail af 12. april 2017 fra Indklagedes advokat til Klager tilkendegav Indklagedes 

advokat, at Indklagede ville overdrage”drinksmeister.dk” og øvrige domænenavne til Klager 

med henvisning til, at domænenavnet var en del af de aktiver, som Klager havde købt af 

konkursboet, jf. bilag 8. 

 

Indklagede har imidlertid efterfølgende via sin advokat afvist at have overtrådt Domæneloven 

og afviser herefter at overdrage domænenavnet ”drinksmeister.dk” – samt de øvrige 55 

domænenavne til Klager … 

 

Klager har efterfølgende været i kontakt med Mix-Meister ApS under konkurs ved kurator, 

advokat Peter Krarup, der ved erklæring af 31. maj 2017 erklærer, at konkursboet ikke har 

solgt eller overdraget domæner til Indklagede, jf. bilag 9.” 

 
Som bilag 1 har klager fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. 
 
Bilag 2 er udskrift fra Statstidende vedrørende konkursdekret af 7. november 2016 for 
Drinksmeister ApS. 
 
Bilag 3 er kopi af salgsaftale af 10. februar 2017 mellem Drinksmeister ApS under konkurs 
v/kurator Peter Krarup og klager, hvoraf bl.a. fremgår, at klager erhverver ”hjemmesider, 
domænenavne m.v., som beskrevet i e-mail af 26. januar 2017”. 
 
Bilag 4 er kopi af e-mail af 26. januar 2017 fra advokat Peter Krarups kontor til klagers direktør 
med tilbud om at byde på Drinksmeister ApS under konkurs’ hjemmesider, domæner mv., der bl.a. 
omfatter domænenavnet ”drinksmeister.dk”. 
 
Bilag 5 er kopi af e-mail af 24. marts 2017 fra DK Hostmaster til klagers direktør, hvoraf fremgår, 
at der er iværksat overdragelse af domænenavnet ”drinksmeister.dk” fra klageren til indklagede. 
 
Bilag 6 er kopi af e-mail af 24. marts 2017 fra DK Hostmaster til klagers direktør med meddelelse 
om, at domænenavnet ”drinksmeister.dk” er overdraget fra klageren til en ny registrant. 
 
Bilag 7 er kopi af e-mail af 4. april 2017 fra klagers direktør til indklagede, hvoraf bl.a. fremgår 
følgende: 
 

”Jeg har drøftet det med min advokat og vi kan ikke se nogen grund til at fortsætte. Der er 

simpelthen for langt mellem enderne og det fremgår jo tydeligt af dit fremsendte materiale og 

det du skriver, at der ikke for dit vedkommende er mere at komme med. Det er helt ok at du 

sikkert ser tingene fra en anden vinkel, men jeg kan ikke acceptere at du vælger at ignorere 

flere væsentlige punkter af den ejeraftale der var oplægget for at komme i gang. Og som 

tydeligt afspejlede, at der er nogle forpligtelser over for mig som investorer hvilket vel ikke er 

urimeligt. Jeg synes at du har fået et meget flot tilbud med mulighed for at komme tilbage som 

en del af ejerkredsen, endda MEGET billigt alt taget i betragtning – og ikke mindst ud fra 

dine egne vurderinger af potentialet på den lange bane. Det har hele tiden været ment som et 

tilbud til dig og bestemt ikke andet. 
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Jeg må samtidig sige, at forløbet hen over de sidste måneder også vægter en del i min 

beslutning. Jeg synes det har været meget svært, at se din samarbejdsvillighed og det har hele 

tiden virket som om, at du havde hovedet andre steder. Jeg har fuld forståelse for, at du har 

mange følelser forbundet med Mixmeister. Men det kommer desværre til udtryk på en måde, 

hvor du ikke fremstår særlig samarbejdsvillig og jeg har meget svært ved at håndtere den 

måde du taler og skriver til os andre på, når tingene ikke lige går efter dit hoved. Jeg kender 

ikke jeres tidligere forretningsgang, men vi sætter et godt samarbejde meget højt, da det 

betyder meget for hverdagen for alle omkring projektet. 

 

Jeg ser dig bestemt som en meget kompetent herre inden for faget og er sikker på du nok skal 

finde dig til rette i noget nyt og spændende fremadrettet. Der er slet ingen tvivl om, at du 

besidder nogle gode færdigheder inden for detail og grossist branchen. Hvilket med sikkerhed 

bringer dig til nye udfordringer. 

 

Der ud over er der lige et par praktiske ting vi skal ha ordnet. 

 

Jeg kan jo se at mange af hjemmesiderne og domænerne fra konkursboet er flyttet til andre 

servere i dit navn/dit firmas navn. Du blev bedt om, at ”rydde op” i de gamle domæner og 

webhoteller og jeg er aldrig blevet helt klog på hvorhen og hvordan, da jeg selvfølgelig har 

haft tillid til, at det du gjorde var det rigtige for firmaet. Jeg vil bede dig om, at vi lige får dem 

ført tilbage eller du informere om deres placering og password til deres nye servere… 

 

Du har på et tidspunkt sendt mig en faktura på noget etablering af en hjemmeside til 

Scandinavian Distribution. Jeg er lidt uforstående overfor dette, da du ikke på noget tidspunkt 

har informeret mig om, at du var i gang med at etablere en hjemmeside på vegne af mit firma. 
Jeg ved ikke lige hvordan vi løser den? Men hvis jeg skal betale den skal jeg som minimum ha 

udleveret alt data til denne side og domænet skal overføres sammen med de andre domæner. 

 

Jeg forventer disse 2 punkter bragt i orden inden Torsdag d. 6.4-17 

 

Derudover vil vi meget gerne mødes med dig og slutte af på en ordentlig måde! Jeg har været 

glad for dit arbejde som konsulent for os og vil gerne takke pænt af!” 

 
Bilag 8 er kopi af e-mail af 12. april 2017 fra indklagedes advokat til klagerens direktør, hvoraf bl.a. 
fremgår følgende: 
 

”For en god ordens skyld skal jeg dog allerede nu gøre opmærksom på, at mange af de 

domæner – som du henviser til i mail af 6. april 2017 – tilhører min Zander eller et af 

Zanders selskaber. Dette fremgår også af en mail fra Jan Blom. Jeg er enig i, at enkelte af 

domænerne – f.eks. www.drinksmeister.dk m.fl. – udgør en del af de aktiver, som er købt af 

konkursboet, og de pågældende domæner skal selvsagt overdrages til MM eller SD.” 
 
Bilag 9 er kopi af brev af 31. maj 2017 fra kurator for Drinksmeister ApS under konkurs, Peter 
Krarup, hvori erklæres, at kurator ikke har solgt eller overdraget domæner eller andre aktiver til 
indklagede. 
 
I svarskriftet er bl.a. anført følgende: 
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”Indledningsvis skal det bekræftes, at Drinksmeister ApS under konkurs var registrant på 

flere af de domæner, som er oplistet i Bilag 4. Drinksmeister ApS under konkurs var 

imidlertid langt fra registrant på alle de anførte domæner. Klager opfordres til at 

dokumentere, at Drinksmeister ApS under konkurs var registrant på de i Bilag 4 opregnede 

domæner (Provokation A). 
 

Endvidere forholdt det sig således, at der kun var aktivt indhold på meget få af de domæner, 

hvorpå Drinksmeister ApS under konkurs rent faktisk var registrant. Klager opfordres til at 

dokumentere, at Drinksmeister ApS under konkurs aktivt benyttede de i Bilag 4 opregnede 

domæner, herunder at Drinksmeister ApS under konkurs lovligt var registrant og fuldmægtig 

på domænerne (Provokation B). 

 
Klager opfordres til at oplyse, hvorledes klager har til hensigt aktivt og lovligt at benytte de i 

Bilag 4 anførte domæner, herunder således at klagers opretholdelse af domænerne ikke sker i 

strid med reglerne om god domæneskik (Provokation C). 

 
Domænet www.drinksmeister.dk blev benyttet aktivt af Drinksmeister ApS under konkurs 

indtil få måneder før konkursens indtræden. Indholdet på domænet blev opdateret indtil ca. 3 

måneder før konkursen. 

 

Alt tekst på domænet er produceret af indklagede. Indklagede har således ophavsretten til 

indholdet på domænet. Indklagede gjorde kurator opmærksom herpå, herunder således at 

indklagede gjorde kurator opmærksom på, at al tekst m.v. skulle slettes, hvis domænet blev 

overdraget til tredjemand. 

 
Nogle uger efter afsigelsen af konkursdekret gjorde indklagede endvidere kurator opmærksom 

på, at kurator skulle foranledige betaling til DK Hostmaster A/S, idet domænerne ellers ville 

blive frigivet. 

 

Kurator foretog imidlertid ikke betaling af registreringsgebyret, og domænet blev derfor 

frigivet. Da indklagede blev opmærksom herpå, overtog indklagede domænet som registrant 

og fuldmægtig og betalte registreringsgebyret til DK Hostmaster A/S. Indklagede havde til 

hensigt aktivt at benytte domænet, og erhvervelsen af domænet var således fuldt ud lovlig. 

 

Omkring ultimo januar / februar 2017 opstod der dialog mellem Christian Midtgaard Dam 

(kapitalejer i klager) og indklagede. Drøftelserne medførte, at parterne blev enige om, at de 

ville forsøge at indgå samarbejde. Samarbejdet skulle blandt andet medføre, at indklagede 

blev medejer af klager. Kopi af første udkast til ejeraftale fremlægges som sagens Bilag A. 

Udkastet er blevet ændret flere gange, herunder af undertegnede. 

 
En del af parternes drøftelser / aftale gik på, at parterne – via klager – skulle udvikle og drive 

domænerne www.mix-meister.dk og www.drinksmeister.dk. Indklagede blev ansat hos klager, 

og i tillid til at parterne ville blive enige om vilkårene for fælles ejerskab af klager, 

foranledigede indklagede, at klager blev indsat som registrant og fuldmægtig på domænerne. 

Indklagede tiltrådte også ansættelse hos klager. Dette skete den 12. februar 2017. 
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Det viste sig imidlertid, at det var vanskeligere at blive enige om det fælles ejerskab af klager 

end først antaget. Medio marts måned pågik der omfattende forhandlinger mellem klager og 

indklagede. Undertegnede bistod i den forbindelse Indklagede. Kopi af en del af parternes 

mailkorrespondance fremlægges som Bilag B. 

 

Forhandlingerne resulterede desværre ikke i, at parterne blev enige om vilkårene for fælles 

ejerskab af klager. Da dette stod indklagede klart, tilbageførte han det i sagen omhandlede 

domæne, således at han igen stod som registrant og fuldmægtig. 

 

Indklagede benytter domænet aktivt, herunder således at indklagede fortsat har egenudviklet 

tekst m.v. på domænet. Til dokumentation herfor vedlægges som Bilag C en udskrift fra 

domænet (”Om Drinksmeister”).” 

 
Som bilag A har indklagede fremlagt udateret og ikke-underskrevet ejeraftale mellem klagers ejer, 
CMD Invest ApS, og indklagede. 
 
Bilag B er kopi af e-mailkorrespondance af 15. og 16. marts 2017 mellem indklagede, indklagedes 
advokat og klagers ejer. 
 
I replikken har klager fastholdt sine tidligere anbringender og har bl.a. anført følgende: 
 

”I relation til Indklagedes bemærkninger vedrørende Indklagedes ansættelse hos Klager 

bemærkes følgende: 

 

Indklagede befinder sig tilsyneladende i en vildfarelse omkring det nærmere hændelsesforløb 

vedrørende Indklagedes ansættelse hos Klager. 
 

Som anført i klageskriftet kom parterne i kontakt med hinanden, i kraft af, at Indklagede som 

tidligere anpartshaver i virksomheden Drinksmeister ApS havde et indgående kendskab til 

konkursboets hjemmesider og domæner. Christian Midtgaard Dam vurderede på baggrund 

heraf, at Indklagede havde en relevant og faglig ekspertise. 

 
Indklagede anfører i svarskriftet, at Klagers synspunkt om, at Indklagede skulle ”rydde op i 

domænerne” er fabrikeret til lejligheden, og alene ud fra Klagers ønske om at tilegne sig en 

række af domænerne, som blev benyttet af indklagede, inden parterne begyndte deres 

samarbejde. Dette anbringende bestrides i det hele af Klager. 

 

Det fastholdes, at Indklagede var ansat af Klager til at ”rydde op i domænerne/få styr på 

domænerne”, hvilket Indklagede tilsyneladende var fuldt ud bevidst om. Til dokumentation 

heraf fremlægges mail af 12. februar 2017 fra Indklagede til Adrian Frimodt-Møller, Anymac 

(bilag 10). Indklagede anfører bl.a. følgende i mailen: 

 

”Hej Adrian 

 

Jeg står for at hjælpe Christian med at få styr på alt data. 

….” 
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Ydermere fremlægges mailkorrespondance mellem Klager og Christian Midtgaard Dam fra 

20. februar 2017, hvor Indklagede overfor Christian Midtgaard Dam orienterer om status 

vedrørende domænerne (bilag 11). Indklagede var således fuldt ud bevidst om, at Klager var 

fuldmægtig og registrant på domænet. 

 

Indklagede anfører videre i svarskriftet, at som følge af, at parterne ikke blev enige om 

vilkårene for fælles ejerskab af Klager, tilbageførte Indklagede domænet drinksmeister.dk, 

således at han igen stod som registrant og fuldmægtig. 

 

Klager finder i den forbindelse anledning til at tydeliggøre, at Christian Midtgaard Dam – 

som kapitalejer i Klager – på intet tidspunkt i forhandlingsprocessen om Indklagedes 

eventuelle ejerskab af Klager – har givet udtryk for, at dersom forhandlingerne brød sammen, 

var Indklagede berettiget til at overføre domænet drinksmeister.dk samt de øvrige 55 

domæner som fremgår af bilag 4. 

… 

Klager har til hensigt aktivt og lovligt at benytte domænet drinksmeister.dk og de i bilag 4 

oplistede domæner. Dette besværliggøres imidlertid af, at Indklagede uberettiget har tilegnet 

sig domænet drinksmeister.dk samt de i bilag 4 oplistede domæner.” 

 
Bilag 10 er kopi af e-mail af 12. februar 2017 fra indklagede til ”Adrian”, som har e-mailadresse på 
domænenavnet ”anymac.dk”. 
 
Bilag 11 er kopi af e-mailkorrespondance af 20. februar 2017 mellem indklagede og klagers 
direktør, hvori indklagede under overskriften ”Logins” tilsyneladende orienterer om e-mails og 
webshop relateret til ”festmeister”, ”drinksmeister” og ”mixmeister”. 
 
Bilag 12 er kopi af e-mail af 14. februar 2017 fra DK Hostmaster til klager, om at domænenavnet 
”drinksmester.dk” er overdraget til klager. 
 
Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”mixmeister.dk” har sekretariatet den 27. 
december 2017 taget følgende kopi: 
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Ved opslag på domænenavnet ”drinksmeister.dk” har sekretariatet den 27. december 2017 taget 
følgende kopier, jf. bilag C: 
 
 

 
 
 
 



10 
 

 

 
 
 
 
 
Sekretariatet har fået oplyst af DK Hostmaster, at domænenavnet ”drinksmeister.dk” den 6. oktober 
2007 blev overdraget til virksomheden ”DrinksMeister”. Den 14. oktober 2016 blev domænenavnet 
overdraget til indklagede, der den 20. januar 2017 overdrog domænenavnet til Drinksmeister ApS 
under konkurs. Den 14. februar 2017 blev domænenavnet overdraget til klageren, der den 24. marts 
2017 overdrog domænenavnet til indklagede. 
 
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 

• at der bestod et over- /underordnelsesforhold mellem klager og indklagede, 

• at klagers udlevering til indklagede af adgangskode og brugernavn til brug for DK Hostmasters 
registreringssystem skete i fuld tillid til, at indklagede ville udføre den betroede opgave, 

• at indklagede uberettiget har tilegnet sig domænenavnet ”drinksmeister.dk”, 

• at klager og indklagede på intet tidspunkt har indgået aftale om, at indklagede havde brugsret til 
domænenavnet ”drinksmeister.dk”, 

• at indklagede ikke har en klar og loyal interesse i opretholdelsen af domænenavnet 
”drinksmeister.dk”, 

• at indklagedes opretholdelse af domænenavnet ”drinksmeister.dk” er i strid med domænelovens 
§ 25, stk. 1,  

• at klager har erhvervet domænenavnet ”drinksmeister.dk” af Drinksmeister ApS under konkurs 
ved salgsaftale af 10. februar 2017, 

• at klager har en klar og loyal interesse i domænenavnet ”drinksmeister.dk”, 
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• at indklagedes formål med opretholdelsen af domænenavnet ”drinksmeister.dk” udelukkende 
eller helt overvejende er økonomisk vinding for indklagede, og 

• at indklagedes opretholdelse af domænenavnet ”drinksmeister.dk” er i strid med domænelovens 
§ 25, stk. 2. 

 
Indklagede har gjort gældende, 

• at indklagede lovligt er registrant af og fuldmægtig for domænenavnet ”drinksmeister.dk”, 

• at klager selv har udleveret brugernavn og adgangskode til indklagede, så indklagede kunne 
tilbageoverdrage domænenavnet ”drinksmeister.dk”, da det stod klart, at der ikke var grundlag 
for samarbejde mellem sagens parter, 

• at klagers synspunkt om, at indklagede skulle ”rydde op i domænerne” er fabrikeret til 
lejligheden med henblik på, at klager kan tilegne sig en række domænenavne, som blev benyttet 
af indklagede inden parterne påbegyndte deres samarbejde, 

• at al tekst på domænenavnet ”drinksmeister.dk” er udarbejdet af indklagede, 

• at indklagede aktivt anvender domænenavnet ”drinksmeister.dk” på samme måde som inden 
afsigelse af konkursdekret over Drinksmeister ApS, 

• at indklagede ikke har handlet i strid med god domænenavnsskik, 

• at indklagede anvender domænenavnet ”drinksmeister.dk” i forbindelse med egen virksomhed, 
der er konkurrent til klager, og 

• at indklagede ikke opretholder registreringen af domænenavnet ”drinksmeister.dk” med 
udlejning eller videresalg for øje. 

 
Nævnets bemærkninger: 
 
Som sagen er oplyst, lægger klagenævnet til grund, at domænenavnet ”drinksmeister.dk” er 
registreret med henblik på brug i den nu konkursramte virksomhed Drinksmeister ApS og også har 
været anvendt til dette formål. Drinksmeister ApS under konkurs var endvidere formel registrant af 
domænenavnet i perioden den 20. januar 2017 til den 14. februar 2017.  
 
Retsvirkningerne af en konkurs er bl.a., at skyldneren mister retten til at overdrage eller opgive sine 
ejendele, modtage betaling og andre ydelser, modtage opsigelser, reklamationer og lignende 
erklæringer, stifte forpligtelser eller på anden måde råde over sin formue med virkning for boet, jf. 
konkurslovens § 29. Skyldnerens formue ved konkursens indtræden indgår således i 
konkursmassen, jf. konkurslovens § 32, som alene boets administration, herunder kurator, kan råde 
over, jf. konkurslovens kapitel 12. Drinksmeister ApS’ konkurs betød derfor, at råderetten over det 
omtvistede domænenavn overgik til konkursboet.  
 
Kurator har, jf. DK Hostmasters oplysninger herom, ved en overdragelseserklæring af 14. februar 
2017 overdraget domænenavnet ”drinksmeister.dk” til klageren, jf. endvidere bilag 3, 4 og 8. 
Nævnet lægger derfor til grund, at klageren retmæssigt har erhvervet domænenavnet 
”drinksmeister.dk” ved den med kurator indgåede aftale.  
 
Det er ubestridt, at klager og indklagede i marts og april 2017 indgik et samarbejdsforhold med 
henblik på videreførelse af aktiviteter, der tidligere blev drevet i den nu konkursramte virksomhed 
Drinksmeister ApS, og at samarbejdsforholdet blev afsluttet i slutningen af april 2017 på grund af 
uenighed om vilkårene herfor. Klagenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens 
forklaring om, at klagers overdragelse af domænenavnet til indklagede den 24. marts 2017 
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udelukkende skete med henblik på, at indklagede skulle administrere klagerens domænenavne og 
hjemmesider på vegne af klageren. 
 
På den anførte baggrund finder klagenævnet, at domænenavnet ”drinksmeister.dk” efter klagerens 
overdragelse af domænenavnet til indklagede den 24. marts 2017 er registreret på vegne af og til 
brug for klageren. 
 
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 
”drinksmeister.dk” overført til sig. 
 
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 ”drinksmeister.dk” skal overføres til klageren, Mix-Meister ApS. 
Overførslen gennemføres straks. 
 
Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 
 
 
 
Dato: 13. februar 2018 
 
 

___________________ 
Kaspar Linkis 

(Formand) 
 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 


