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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2018-0703 
 
 
 
Klager: 
 
Rootes Danmark 
c/o Ole Nielsen 
Nørregade 10 
6400 Sønderborg 
Danmark 
 
v/ Helena Pedersen 
 
Indklagede: 
 
Christian Lamdal Justesen 
Rosenalle 51 
3320 Skævinge 
Danmark 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand 
Registreringen af domænenavnet ”rootes.dk” overføres til klageren. 
 
Indklagedes påstand 
Indklagede har ikke svaret i sagen. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 19. oktober 2018 med 13 bilag (bilag 1-13). 
 
Registreringsdato: 
 
Domænenavnet ”rootes.dk” er registreret den 27. november 2001. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at klageren er en 
frivillig forening, der er registreret under navnet Rootes Danmark (CVR-nr. 39664739) med 
startdato den 23. juni 2018. Foreningen er registreret under branchekode ”949900 Andre 
organisationer og foreninger i.a.n.”.  
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Det fremgår af sagens oplysninger, at foreningen Rootes Danmark benytter domænenavnet 
”rootesdk.dk” til en hjemmeside for foreningen. Ved opslag den 22. januar 2019 i DK Hostmasters 
WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) har sekretariatet konstateret, at domænenavnet 
”rootesdk.dk” er registreret den 5. juli 2018, og at domænenavnet er registreret af den nuværende 
formand for Rootes Danmark.  
 
Ved opslag samme dag på ”rootesdk.dk” har sekretariatet taget følgende kopi:  
 

 
 
 
I klageskriftet er bl.a. anført følgende:  
 

”Rootes Danmark er en veteranbilklub med det formål at bevare og fremme interessen for 

Rootes køretøjer af teknisk og historisk interesse. Rootes var et bil imperium, der blev 

grundlagt i 1913 i England, hvor der blev produceret biler af mærkerne Hillman, Humber, 

Singer, Sunbeam, Sunbeam-Talbot, Commer og Carrier i næsten 60 år. Bilag 1 

  

Dokumentation -  formand Ena Pedersen  

 

CVR-registrering har de tidligere bestyrelser ikke foretaget, hvilket den nyvalgte bestyrelse 

fra den seneste generalforsamling, pålagde den nye kasserer Ole Nielsen at gøre som det 

første i hans virke. Derfor er foreningen først registret i sommeren 2018.  

 

I referat af seneste generalforsamling 2018 Bilag 2 henledes opmærksomheden på punkt 9a, 

som dokumentation for Ole Nielsen og Ena Pedersen’s valg til bestyrelsen og Bilag 3, som er 

referat af konstituerende bestyrelsesmøde, hvor Ole Nielsen er blevet kasserer og Ena 
Pedersen formand.  



 

3 
 

  

Sagsfremstilling:  

En lille gruppe bilejere i Danmark tog initiativ i 1991 til at ville stifte en klub til ejere af de 

ovennævnte bilmærker, så man kunne samles om fælles interesse. En af personerne var 

Carsten Justesen, som blev formand ved klubbens stiftelse i 1993 og var det i 25 år. 

 

 I den 25’årige periode oprettede klubben også en webside med domænenavnet rootes.dk. 

Formanden Carsten Justesen fik sin søn Christian Justesen til at købe rootes.dk Bilag 4 og 

tillige oprette webhotel hos Plan-A Plone, som ses af et skærmprint Bilag 5 samt vedligeholde 

den i de første åringer. Formanden Carsten Justesen siger i beretningen ved 

generalforsamlingen i 2003, at adressen rootes.dk har vi  (vi = klubben) erhvervet 

rettighederne til og at Christian er webmaster, selvom gamle biler ikke er han primære 

interesse Bilag 6a - 6b - og 6c. 

 

Inden jeg, Ena Pedersen, blev formand, har jeg udarbejdet et nyt webdesign, som klubbens 

bestyrelse ønskede lagt på et nyt webhotel, der var kompatibel med de nye mobiltelefoner mm. 

I den proces fandt jeg ud af at rootes.dk er registret i Christian Justesens navn Bilag 4.  

 

I januar 2018 havde jeg en telefonsamtale med Carsten Justesen, som sagde til mig, ”at 

klubben ikke har haft råd til at købe domænet og det får den nok heller ikke, for det domæne 

er mange penge værd”. 

 

I august skriver jeg en mail til Carsten Justesen Bilag 7, da jeg har fundet beretningen fra 

2002 nævnt som bilag 6c og regnskabet for 2002 Bilag 8, hvori man kan se oprettelse af 

hjemmeside. 

 
Den tidligere kasserer cand.jur. Kurt Borgkvist har skrevet i mail af 3/9-2018 Bilag 9, at 

foreningen har afholdt alle udgifter i forbindelse med websiden og domæne herunder 

oprettelsen. Der er betalt løbende til Christian Justesen via Carsten Justesen for rootes.dk’s 

hosting. Seneste betalinger er Bilag 10 og 11. Efter seneste betaling Bilag 11 og min 

påmindelse Bilag 7 i september 2018 svarer Carsten Justesen i mail Bilag 12, at der stadig 

tænktes over hvilke betingelser Christian vil afgive rootes.dk på eller om han vil det. 

 

Derfor ser vi os nødsaget til at skrive til domæneklagenævnet for at få løst denne tvist. 
 
[…] 
at Rootes Danmark er den retmæssige ejere af rootes.dk  

at klubben har købt og betalt for rootes.dk tilbage i 2001/2  

at klubben løbende har betalt for hostingen af rootes.dk til indklagede, via dennes far, som 

medstifter og formand for klubben fra 1991 til 2016.  

at klubben lige siden oprettelsen af rootes.dk i 2001 har benyttet domænet til sin webside  

at indklagede ikke har primær interesse i gamle biler  

at klubbens navn er lig med domænet rootes.dk  

at domænet rootes.dk bør overdrages til Rootes Danmark.” 
 
Som bilag 1 har klageren fremlagt en kopi af vedtægter for foreningen Rootes Danmark. 
 
Bilag 2 er en kopi af et referat fra en generalforsamling den 17. juni 2018 i Rootes Danmark. 
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Bilag 3 er en kopi af et referat fra et konstituerende bestyrelsesmøde den 17. juni 2018 i Rootes 
Danmark. 
 
Bilag 4 er et skærmprint af et opslag i DK Hostmasters WHOIS-database på domænenavnet 
”rootes.dk”. 
 
Bilag 5 er efter det oplyste et skærmprint af et opslag den 20. september 2018 på ”rootes.dk”. 
 
Bilagene 6 a, b og c fremstår som fotografier af et dokument med overskriften Arbejdsoversigt til 
generalforsamlingen i Hou Camping d. 5. maj 2002. 
 
Bilag 7 er en kopi af to e-mails af hhv. 12. august 2018 og 3. september 2018, der efter det oplyste 
er sendt fra den nuværende formand for foreningen Rootes Danmark til indklagedes far.  
 
Bilag 8 er en kopi af et regnskab for 2002 for foreningen Rootes Danmark. 
 
Bilag 9 er efter det oplyste en kopi af en e-mailkorrespondance fra den 3. september 2018 mellem 
den nuværende formand for foreningen Rootes Danmark og foreningens tidligere kasserer.  
 
Bilag 10 og 11 er efter det oplyste udskrifter af kvitteringer for betalinger fra januar og september 
2018 fra foreningen Rootes Danmark til indklagede.  
 
Bilag 12 er efter det oplyste en e-mail fra indklagedes far til bl.a. formanden for foreningen Rootes 
Danmark.  
 
Bilag 13 (litreret af klagenævnet) er en udskrift af 3. september 2019 fra Erhvervsstyrelsen 
vedrørende klageren, jf. ovenfor i sagsfremstillingen.  
 
Ved opslag den 23. oktober 2018 på ”rootes.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: 
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Ved fornyet opslag den 22. januar 2019 fremkom ingen aktiv hjemmeside.   
 
Sekretariatet har ved opslag den 22. januar 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-
hostmaster.dk) konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”rootes.dk”. I 
samme forbindelse har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (CJ303-DK) 
ud over det omtvistede domænenavn har registreret domænenavnene ”chju.dk” og ”damma.dk”.  
 
Ved opslag den 22. januar 2019 på ”rootes.dk” i Internet Archive Wayback Machine 
(www.archive.org) har sekretariatet konstateret, at der er lagret hjemmesider under domænenavnet i 
alt 81 gange i perioden fra den 4. juni 2002 og frem til den 29. august 2018. Det fremgår heraf bl.a., 
at domænenavnet i hele perioden frem til den 25. april 2018 har været anvendt til en hjemmeside 
vedrørende klagerens forening. Herefter ses der at være lagret en hjemmeside svarende til den, der 
fremkom ved sekretariatets opslag den 23. oktober 2018. 
 
Ved sekretariatets søgning i Google (www.google.dk) på ”rootes” blev antallet af søgeresultater 
oplyst til at være ca. 9.950, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 
søgeresultater vedrørte 15 af resultaterne klageren, mens ingen af søgeresultaterne vedrørte 
indklagede.  
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende,  

• at klageren, Rootes Danmark, er en forening inden for veteranbiler, der har til formål at bevare 
og fremme interessen for Rootes køretøjer af teknisk og historisk interesse, 

• at foreningen blev stiftet i 1993, men ved en fejl er foreningen først blevet registreret i Det 
Centrale Virksomhedsregister i 2018, 

• at indklagedes far har været formand for foreningen Rootes Danmark fra foreningens stiftelse 
og frem til 2016,  

• at indklagede har registreret domænenavnet ”rootes.dk” for foreningen Rootes Danmark og 
sørget for hosting af foreningens hjemmeside under domænenavnet ”rootes.dk”,  

• at domænenavnet ”rootes.dk” blev registreret for foreningen Rootes Danmark, som således har 
rettighederne til domænenavnet ”rootes.dk”, 

• at det først for nylig er gået op for klageren, at indklagede står anført som registrant af 
domænenavnet ”rootes.dk”, 

• at klageren har været i kontakt med indklagedes far og tidligere formand for foreningen, som 
har tilkendegivet, at foreningen ikke tidligere har haft råd til at købe registreringen af 
domænenavnet ”rootes.dk” og formentlig heller ikke får det, da domænenavnet er mange penge 
værd, 

• at foreningen Rootes Danmark har afholdt alle udgifter i forbindelse med registreringen af 
domænenavnet ”rootes.dk”, samt udgifter i forbindelse med indklagedes hosting af foreningens 
hjemmeside, 

• at foreningen Rootes Danmark er den retmæssige registrant af domænenavnet ”rootes.dk”,  

• at foreningens navn svarer til domænenavnet ”rootes.dk”,  

• at foreningen siden registreringen af domænenavnet ”rootes.dk” i 2001 har benyttet 
domænenavnet til en hjemmeside for foreningen, 
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• at indklagede ikke har en relevant interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet 
”rootes.dk”, og  

• at domænenavnet ”rootes.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 baggrund af det oplyste ikke kan udelukkes, at domænenavnet ”rootes.dk” er uden 
erhvervsmæssig betydning for klageren, 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). 
 
Indklagede har ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag 
af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets 
forretningsorden af 1. december 2017. 
 
Klageren er en forening med navnet Rootes Danmark. Det fremgår af sagens oplysninger, at 
indklagedes far tidligere har været formand for foreningen, og at indklagede, ifølge klagerens 
oplysninger, har stået for at registrere domænenavnet ”rootes.dk” for foreningen samt for hosting af 
foreningens hjemmeside under domænenavnet ”rootes.dk”. Klageren har oplyst at have betalt alle 
udgifter vedrørende registreringen af domænenavnet ”rootes.dk”. Det fremgår af sekretariatets 
undersøgelser på ”Internet Archive Wayback Machine”, at domænenavnet ”rootes.dk” siden juni 
2002 og frem til i hvert fald april 2018 har været anvendt til en hjemmeside vedrørende foreningen 
Rootes Danmark. 
 
På den baggrund finder klagenævnet, at der er skabt en formodning for, at domænenavnet 
”rootes.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 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 foreligger oplyst, må klageren antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til 
det omtvistede domænenavn. Derfor kan klageren kræve registreringen af domænenavnet 
”rootes.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 ”rootes.dk” skal overføres til klageren, Rootes Danmark.  
Overførslen skal gennemføres straks. 
 
Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 
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Dato: 28. februar 2019. 
 
 

___________________ 
Jacob Waage 

(Formand) 
 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 
 
 
                  Mette M. Andersen   Anne-Katrine Nørholm 


