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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 

 
J.nr.: 2018-0601 

 
 
Klager: 
 
Bogart, Haslev filmklub 
c/o Annette Nielsen 
Pilevang 12 
4690 Haslev 
Danmark 
 
Indklagede: 
 
Jan Aagaard Munk 
Bækdalen 1 
8543 Hornslet 
Danmark 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand  

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”bogart-haslev.dk” til klageren. 
 
Indklagedes påstand 
Indklagede har ikke svaret i sagen. 
  

Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 14. august 2018 med fem bilag (bilag 1-5).  
 
Registreringsdato: 
 
Domænenavnet ”bogart-haslev.dk” er registreret den 3. juni 2015. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Klageren er en frivillig forening, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret 
under navnet Bogart, Haslev filmklub (CVR-nummer 36301759) med startdato den 20. februar 2015. 
Foreningen er desuden i Det Centrale Virksomhedsregister registreret under branchekode ”949900 
Andre organisationer og foreninger i.a.n.” 
 
Det er oplyst i klageskriftet bl.a., at klageren har fået registreret domænenavnet ”bogarthaslev.dk”, 
hvor klageren har etableret en hjemmeside for sin forening. Ved opslag samme dag i DK Hostmasters 



 2 

WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) fremgår det, at domænenavnet ”bogarthaslev.dk” er 
registreret den 12. juli 2018, og at registranten af domænenavnet er klageren. 
 
Ved opslag den 1. november 2018 på ”bogarthaslev.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: 
 

 
 
I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: 
 

”Foreningen BOGART - HASLEV FILMKLUB er stiftet i 1996.  

 

I 2015 købte foreningen domænet bogart-haslev.dk.  

 

Hjemmesiden blev etableret på et web-hotel hos firmaet Zenteo (bilag 2). Dette firma skiftede i 

2017 navn til Valhal IT.  

 

Opdatering og vedligeholdelse af selve websiden er hele tiden blevet varetaget af foreningen 

selv.  

 

Valhal IT gik konkurs i begyndelsen af juli, og vi ønskede naturligvis at få vores hjemmeside 

placeret på et andet webhotel. Det viste sig at vi ikke længere var registrant og derfor ikke 

kunne ændre henvisningen (DNS?). Registranten synes at være direktøren for det konkursramte 

Valhal IT, Jan Aagaard Munk (bilag 3). Vi mener ikke på noget tidspunkt at være blevet 

orienteret herom.  

 

Vi har ringet og skrevet (bilag 4) til ham uden at få svar.  

 

Vi har nu som midlertidig løsning købt domænet bogarthaslev.dk og andetsteds fået lagt 

hjemmesiden op med dette navn. Men vi ønsker naturligvis fortsat at kunne benytte det "gamle" 

domæne, som er indarbejdet gennem de sidste tre år.” 
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Som bilag 1 har klageren fremlagt en beskrivelse benævnt ”sagsforløb”, der i det væsentlige fremstår 
identisk med klagen, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. 
 
Bilag 2 er efter det oplyste et udateret velkomstbrev fra Zenteo, hvoraf der fremgår bl.a.: ”Velkommen 
som hostingkunde hos Zenteo. Nedenstående er dine loginoplysninger til dit kontrolpanel samt 
webmail. Du er blevet registreret via domænet www.bogart-haslev.dk”. 
 
Bilag 3 er tilsyneladende en udateret udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-
hostmaster.dk) vedrørende domænenavnet ”bogart-haslev.dk”, jf. nærmere herom ovenfor i 
sagsfremstillingen. 
 
Bilag 4 er kopi af et brev af 11. juli 2018 til Jan Aagaard Munk, hvori John Poulsen på vegne af 
klageren anfører bl.a. følgende: 
 

”Jeg bestyrer hjemmesiderne for to små foreninger (baneboger.dk og bogart-haslev.dk). 

 

 De er gennem nogle år blevet hosted af et firma, der undervejs skiftede navn nogle gange, men 

senest hed Valhal IT med adresse i Køge. Dette firma er nu erklæret konkurs. 

 

Jeg ville derfor flytte de to hjemmesider til et andet web-hotel, men rendte – til min store 

overraskelse – ind i det problem, at det ikke længere var mig, der stod som 

registrant/fuldmagtshaver, men derimod siden 2017 dig! 

 

Jeg vil derfor bede dig kontakte mig snarest muligt, så vi kan få løst problemet.” 

 

Bilag 5 er en udskrift af 13. august 2018 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende foreningen Bogart, Haslev 
filmklub, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. 
 
Ved sekretariatets opslag den 16. august 2018 og fornyet opslag den 1. november 2018 på ”bogart-
haslev.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside.  
 
Sekretariatet har ved opslag den 1. november 2018 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-
hostmaster.dk) konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”bogart-
haslev.dk”. I samme forbindelse har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id 
(JAJ25-DK) yderligere er anført som registrant af domænenavnene ”aagaardmunk.dk”, 
”baneboger.dk”, ”familienaagaard.dk” og ”lortevolkswagen.dk”. 
 
Ved sekretariatets opslag den 1. november 2018 på ovennævnte domænenavne, som indklagede er 
anført som registrant af, fremkom der ingen aktive hjemmesider. 
 
Sekretariatet har ved e-mail af 2. november 2018 anmodet DK Hostmaster om at oplyse 
registreringshistorikken vedrørende domænenavnet ”bogart-haslev.dk”. DK Hostmaster har samme 
dag oplyst, at det omtvistede domænenavn den 3. juni 2015 blev oprettet til HD Solutions I/S, 
hvorefter domænenavnet den 21. december 2015 blev overdraget til Zenteo ApS. Den 9. januar 2018 
blev domænenavnet overdraget til VALHAL IT ApS og den 4. juli 2018 blev domænenavnet 
overdraget til den nuværende registrant.  
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Ved opslag den 1. november 2018 på www.bogart-haslev.dk i Internet Archive Wayback Machine 
(www.archive.org) har sekretariatet konstateret, at hjemmesiden er lagret i alt fire gange i perioden 
fra den 28. maj 2017 og til den 8. august 2018. De lagrede hjemmesider indeholdt alle en hjemmeside 
for ”BOGART – HASLEV FILMKLUB”. Sekretariatet har således taget følgende af hjemmesiden 
som lagret første gang den 28. maj 2017: 
 

 
 
Sekretariatet har ved opslag den 1. november 2018 i Det Centrale Virksomhedsregister konstateret, 
at der er registreret et anpartsselskab under navnet VALHAL IT ApS under konkurs (CVR-nummer 
33753586) med startdato den 3. juni 2011. Selskabet har registreret en række binavne, herunder 
binavnet Zenteo ApS. Konkursdekretet er afsagt den 3. juli 2018 af Skifteretten i Roskilde, hvor Jan 
Aagaard Munk samtidig fratrådte som direktør. Som reel ejer af selskabet er registreret Jan Aagaard 
Munk med en ejer- og stemmeandel på 80 pct. 
 
Ved sekretariatets søgning på ”bogart haslev” den 1. november 2018 i Google (www.google.dk) blev 
antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 690, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. 
Ved en gennemgang heraf blev antallet af viste søgeresultater begrænset til 20, idet Google udelod 
nogle søgeresultater, der i meget høj grad lignede de viste 20 søgeresultater. Af disse 20 søgeresultater 
vedrørte samtlige af søgeresultaterne klageren. 
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 

• at klagerens forening er stiftet under navnet Bogart, Haslev filmklub i 1996,  

• at klageren desuden er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister som frivillig forening med 
startdato den 20. februar 2015, 

• at klageren i 2015 købte det omtvistede domænenavn ”bogart-haslev.dk” og at hjemmesiden blev 
etableret på et web-hotel hos firmaet Zenteo, 

• at dette firma i 2017 skiftede navn til Valhal IT, der gik konkurs i begyndelsen af juli 2018, 
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• at klageren i den forbindelse ønskede at få sin hjemmeside placeret på et andet web-hotel, hvor det 
viste sig, at klageren ikke længere var registrant af domænenavnet, 

• at registranten af domænenavnet ”bogart-haslev.dk” i stedet synes at være direktøren for det 
konkursramte Valhal IT, Jan Aagaard Munk, 

• at klageren ikke på noget tidspunkt er blevet orienteret om dette forhold, 

• at klageren som en midlertidig løsning har købt domænenavnet ”bogarthaslev.dk” og etableret 
hjemmesiden under dette domænenavn, 

• at klageren dog naturligvis fortsat har et ønske om fremover at kunne benytte domænenavnet 
”bogart-haslev.dk”, 

• at klageren således har anvendt domænenavnet ”bogart-haslev.dk” i forbindelse med sin forening 
gennem de sidste tre år, og  

• at domænenavnet ”bogart-haslev.dk” på den baggrund bør 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: 
 
Da det på det foreliggende grundlag ikke kan udelukkes, at domænenavnet ”bogart-haslev.dk” er 
uden erhvervsmæssig betydning for 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). 
 
Da indklagede ikke er fremkommet med bemærkninger til klagen, afgøres sagen på grundlag af 
klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets 
forretningsorden. 
 
Af oplysninger fra hjemmesiden Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) fremgår det, 
at domænenavnet ”bogart-haslev.dk” umiddelbart forud for klagens indgivelse blev benyttet i 
forbindelse med en hjemmeside for klagerens forening Bogart, Haslev filmklub.  
 
Endvidere har klageren, der er registreret som frivillig forening i Det Centrale Virksomhedsregister 
med startdato den 20. februar 2015, anført, at hjemmesiden under det omtvistede domænenavn blev 
placeret på web-hotel hos selskabet Zenteo/VALHAL IT, som indklagede ifølge klageren er 
registreret som direktør for. 
 
Klagerens oplysninger herom understøttes dels af det fremlagte bilag 2, hvoraf det fremgår, at 
klageren er blevet hostingkunde hos Zenteo i relation til domænenavnet ”bogart-haslev.dk”, dels af 
sekretariatets undersøgelser i sagen, der viser, at der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret 
et selskab under navnet VALHAL IT ApS under konkurs med en række binavne, herunder binavnet 
Zenteo ApS. Som reel ejer af VALHAL IT ApS under konkurs er registreret Jan Aagaard Munk med 
en ejer- og stemmeandel på 80 pct. 
 
Efter en samlet vurdering af omstændighederne i sagen finder klagenævnet, at der er skabt en 
formodning for, at indklagede har registreret domænenavnet ”bogart-haslev.dk” på vegne af og til 
brug for klageren, og at indklagede således ved registreringen af domænenavnet har handlet som 
fuldmægtig for klageren.  
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Indklagede har ikke afkræftet formodningen om, at denne har registreret det omtvistede domænenavn 
på vegne af og til brug for klageren. Det følger af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at 
nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke 
har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet har fundet 
anledning til at bringe denne bestemmelse i anvendelse. 
 
Klageren må herefter antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede 
domænenavn ”bogart-haslev.dk”, og det følger heraf, at klageren kan kræve registreringen af 
domænenavnet overført til sig. 
 
Klagenævnet finder på den baggrund af det oven for anførte, at indklagedes registrering af 
domænenavnet ”bogart-haslev.dk” samt nægtelse af at overføre registreringen af domænenavnet til 
klageren er uberettiget og dermed også 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”. 

 
Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende 
 

A F G Ø R E L S E 
 
Registreringen af domænenavnet ”bogart-haslev.dk” skal overføres til klageren, Bogart, Haslev 
filmklub. Overførslen skal gennemføres straks. 
 
Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 
 
Dato: 13. december 2018. 
 
 
 

___________________ 
Jacob Waage 

(Formand) 
 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 
 
 
                  Mette M. Andersen                                                       Jeppe Juul 
 
 
 


