KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2018-0618

Klager:
Brandfolkenes Cancerforening
Att. Lisa Lebrija
Hørhusvej 16, 1. tv.
2300 København S
Danmark
Indklagede:
Mark Kristian Højborg Jensen
Søborg Hovedgade 199, 3,-2
2860 Søborg
Danmark
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Registreringen af domænenavnet ”brandcancer.dk” overføres til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 7. september 2018 med syv bilag (bilag 1-7).
Registreringsdato:
Domænenavnet ”brandcancer.dk” er registreret den 25. oktober 2013.
Sagsfremstilling:
I klageskriftet er bl.a. anført følgende:
”Brandfolkenes Cancerforening's domæne blev oprettet af et bestyrelsesmedlem i foreningen.
Dette medlem er imidlertid trådt ud af foreningen. Hans job i foreningen er overgivet til en
anden, Maria Petersen, som står for at oprette nye mailadresser til bestyrelsens nye
medlemmer. Dette kan imidlertid ikke lade sig gøre, da Mark Jensen ikke har videregivet
diverse login.
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Jeg har forsøgt at kontakte Mark Jensen flere gange ved brevforsendelse både med post og
personlig levering til adressen. Mark Jensen reagerer ikke på noget.
Jeg har så haft kontakt med UNOEURO, hvor foreningens domæne er tilknyttet. De har også
forsøgt hvad de kunne, uden at få kontakt med Mark Jensen. De har derefter rådet os til at
kontakte jer.
Vores domæne og mailadresser bliver brugt af flere personer i foreningen, og er ude blandt
mange kontakter, som også tæller ministre og andre i folketinget. Vi har derfor stort brug for
at få overdraget rettighederne/ejerskabet til domænet, som vi også betaler for.
…
Jeg skal have medhold i min klage, da Mark Jensen ikke bruger domænet. Han er ikke
længere med i foreningen. Han ønskede selv at træde ud for år tilbage.
Mark Jensen oprettede domænet med forkert ejerskab. Mark Jensen oprettede det i eget navn,
til trods for det var til en forening. Denne forening er oprettet af den nuværende formand
Tommy Bækgaard Kjær.”
Som bilag 1 har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende
klageren.
Bilag 3 er kopi af referat af bestyrelsesmøde hos klageren den 7. februar 2014, hvoraf bl.a. fremgår,
at indklagede blev valgt til it-ansvarlig.
Bilag 4 er referat af klagerens generalforsamlingen den 23. april 2017, hvoraf fremgår, at
indklagede udgår af klagerens bestyrelse.
Bilag 5 er kopi af dokument med angivelse af klagerens bestyrelse.
Bilag 6 er kopi af klagerens årsberetning for 2016, hvori bl.a. indklagede takkes for sin indsats som
bestyrelsesmedlem og hjemmesidedesigner for klageren.
Bilag 7 er kopi af referat af bestyrelsesmøde hos klageren den 12. marts 2017, hvoraf bl.a. fremgår,
at indklagede ikke modtager genvalg til klagerens bestyrelse.
Ved opslag på domænenavnet ”brandcancer.dk” har sekretariatet den 19. november 2018 taget
følgende kopi:
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Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.org) har sekretariatet konstateret,
at i perioden 2014-2018 er klagerens hjemmeside arkiveret i forbindelse med domænenavnet
”brandcancer.dk”.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
• at domænenavnet ”brandcancer.dk” er Brandfolkenes Cancerforenings domænenavn, og det
blev registreret af indklagede, da han var bestyrelsesmedlem i foreningen,
• at indklagede ikke længere er medlem af klageren, men at indklagede ikke har overdraget
domænenavnet ”brandcancer.dk” til klageren,
• at klageren, der har betalt registreringsgebyr for domænenavnet ”brandcancer.dk”, har stort
behov for at få overdraget domænenavnet ”brandcancer.dk”, da det bruges til klagerens
hjemmeside og e-mailadresser til personer i foreningen, og
• at klageren er den reelle registrant af domænenavnet ”brandcancer.dk”.
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 indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af
klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets
forretningsorden.
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Klageren er en forening med navnet Brandfolkenes Cancerforening. Det fremgår af sagens
oplysninger, at indklagede har været medlem af klagerens bestyrelse, og at indklagede har været
klagerens it-ansvarlig. Klageren har oplyst at have betalt omkostningerne vedrørende registreringen
af domænenavnet ”brandcancer.dk”. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at
domænenavnet ”brandcancer.dk” anvendes til klagerens hjemmeside, og sekretariatets
undersøgelser på hjemmesiden ”Internet Wayback Machine” viser tillige, at klagerens hjemmeside
har været arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”brandcancer.dk” i perioden 2014-2018.
På den anførte baggrund finder klagenævnet, at der er skabt en formodning for, at domænenavnet
”brandcancer.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 § 11, 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
”brandcancer.dk” overført til sig.
I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

AFGØRELSE
Registreringen af domænenavnet ”brandcancer.dk” skal overføres til klageren. Overførslen skal
gennemføres straks.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 13. december 2018

___________________
Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo
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