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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 

 
 J.nr.: 2020-0098 
 
Klager: 
 
KONFERENCE.DK ApS 
c/o Kursuslex 
Bregnerødvej 144 
3460 Birkerød 
Danmark 
 
Indklagede: 
 
INFO-CONNECT A/S 
Kongevejen 268B 
2830 Virum 
Danmark 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand  

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”konference.dk” til klageren. 
 
Indklagedes påstand 
Indklagede har ikke svaret i sagen. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 28. april 2020 med to bilag (bilag 1 og 2). 
 
Registreringsdato: 
 
Domænenavnet ”konference.dk” er registreret den 16. februar 1998. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret 
under navnet KONFERENCE.DK ApS (CVR-nummer 36051167) med startdato den 17. juli 2014. 
Selskabets formål er at stille services til rådighed for og formidle kontakt mellem hoteller, 
konferencecentre og tilsvarende udbydere af lokaler og faciliteter samt slutkunder, der ønsker at 
benytte disse samt anden bistand inden for samme område”. Selskabet er registreret under branche-
kode ”799000 Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed”. Som legal 
ejer er registreret Kursuslex ApS og som reel ejer Christian Peter Guldager. Endvidere fremgår af de 
historiske oplysninger bl.a., at RC HOLDING A/S og CHRISTIAN GULDAGER HOLDING ApS 
er registreret som ophørte legale medejere af selskabet, mens Rasmus Brian Teilmann er registret 
som ophørt reel medejer. 
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I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: 
 

”Virksomheden Konference.dk ApS er en webportal, som klager købte i 2019 af indklagede.  

 

Indklagede nægter at overdrage domænenavnet til klager. 

 

[…] 

 

I 2015 stiftede Christian Guldager Holding ApS, CVR-nr. 32647936 (ejet af undertegnede) 

samt RC Holding A/S, CVR-nr. 25574419 (ejet af Rasmus Teilmann) en elektronisk 

bookingportal, konference.dk ApS, CVR-nr. 36051167. 

 

Konference.dk ApS’ eneste aktiv var www.konference.dk, der er en bookingportal, hvor møde- 

og konferenceplanlæggere kan søge efter egnede møde- og konferencesteder samt foretage 

reservationer. 

 

Aftalen var, at hver part bragte immaterielle ydelser til selskabet. Rasmus Teilmans selskab 

bragte domænenavnet (www.konference.dk) samt programmering af bookingportalen til 

selskabet, mens jeg/mit selskab bragte kontakter til købere samt markedsføring til selskabet. 

 

I 2019 købte jeg/mit selskab Rasmus Teilmanns andele i Konference.dk ApS og har siden drevet 

bookingportalen konference.dk (gennem Konference.dk ApS) alene. 

 

Imidlertid nægter Rasmus Teilmann at overdrage domænenavnet www.konference.dk til 

selskabet, hvorfor jeg hermed indklager Rasmus Teilmann/Info-Connect A/S (det selskab der 

er registrant af domænenavnet konference.dk – og som ejes af Rasmus Teilmann) for 
Domæneankenævnet. 

 

Min påstand er, at Rasmus Teilmann vederlagsfrit skal overdrage domænenavnet 

konference.dk til selskabet Konference.dk ApS, som siden 2015 har drevet webportal i dette 

navn.  

 

Info-Connect har 24. juni 2019 selv medvirket til at flytte domænenavnet konference.dk til nye 

servere:  

 

dns1.pro.dk  [udeladt]@pro.dk  

 

dns2.pro.dk  [udeladt]@pro.dk 

 

Men 31. marts 2020 foranlediger Info-Connect – uden i øvrigt at orientere undertegnede – 

returflytning af domænenavnet til: 

 

ns.info-connect.dk  [udeladt]@info-connect.dk  

 

ns2.info-connect.dk  [udeladt]@info-connect.dk 

 

Min påstand er, at domænenavnet konference.dk tilhører selskabet Konference.dk ApS.” 
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Som bilag 1 har klageren fremlagt et skærmprint af 28. april 2020 fra hjemmesiden under 
domænenavnet ”konference.dk”, der i det væsentligt svarer til den hjemmeside som fremkom ved 
sekretariatets opslag på domænenavnet den 29. april 2020 og den 24. maj 2020, jf. nærmere herom 
nedenfor i sagsfremstillingen. 
 
Bilag 2 (litreret af sekretariatet) er en udskrift af 24. april 2020 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende 
klagerens virksomhed, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. 
 
Ved opslag den 24. maj 2020 på ”konference.dk” har sekretariatet taget følgende kopi, idet en 
lignende hjemmeside fremkom ved sekretariatets opslag den 29. april 2020:  
 

 
 
Ved at klikke på feltet ”Om os” nederst på ovenstående hjemmeside fremkom der følgende 
beskrivelse: 
 

”To erfarne aktører i mødebranchen – Kursuslex og Info-Connect – er gået sammen om at 
skabe Danmarks største og bedste online bookingsystem til møder og konferencer.  
 

Kursuslex har i årtier udgivet håndbøger, magasiner og websites for mødeplanlæggere og står 

endvidere bag Møde & Eventmessen i Forum. Info-Connect har i mere end 15 år leveret 

skræddersyede it-løsninger til hotel- og konferencemarkedet i Skandinavien. 

 

Konference.dk er et nyt, brugervenligt bookingsystem til møder og konferencer og er en 

integreret del af Kursuslex.dk, der allerede er Danmarks førende portal på området. 

 

På Konference.dk kan mødeplanlæggere på enkel vis definere kravene til et arrangement og 
spørge relevante møde- og konferencesteder, om de har ledig kapacitet. 
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Det er gratis at benytte bookingsitet, og det hele foregår online, så man kan forvente svar 

indenfor få minutter.  

 

Det er også muligt at kontakte bookingmedarbejderne personligt, hvis man har spørgsmål eller 

særlige ønsker, som onlinesystemet ikke umiddelbart kan håndtere. Denne service er også 

gratis.” 

 

Ved opslag den 24. maj 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) har 
sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af det omtvistede domænenavn 
”konference.dk”. 
 
Sekretariatet har ved opslag den 24. maj 2020 på ”konference.dk” i Internet Archive Wayback 
Machine (www.archive.org) konstateret, at hjemmesiden under det omtvistede domænenavn er lagret 
i alt 85 gange i perioden fra den 6. april 2001 og til den 19. oktober 2019. Af de lagrede hjemmesider 
fremgår det, at domænenavnet ”konference.dk” i hvert fald periodevis mellem december 2014 og 
frem til oktober 2019 har indeholdt en hjemmeside for virksomheden Konference.dk ApS. Endvidere 
fremgår bl.a., at det pågældende domænenavn inden da i hvert fald periodevis mellem november 2009 
og maj 2014 har været benyttet i forbindelse med en hjemmeside for virksomheden Conference 
Manager A/S. Sekretariatet har taget følgende kopi af hjemmesiden som lagret henholdsvis den 17. 
maj 2014 og den 20. december 2014:  
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Sekretariatet har ved opslag den 4. juni 2020 i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) 
konstateret, at der er registreret et selskab under navnet INFO-CONNECT A/S (CVR-nummer 
19756289) med startdato den 1. november 1996. Som binavn er registreret CONFERENCE 
MANAGER A/S. Selskabet har til formål at drive handel og industri, og selskabet er registreret under 
branchekode ”620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi”. Som legal ejer er 
registreret RC HOLDING A/S og som reel ejer Rasmus Brian Teilmann. 
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 

Klageren har gjort gældende, 

• at Christian Guldager Holding ApS sammen med RC Holding A/S (ejet af Rasmus Teilmann) 
stiftede en elektronisk bookingportal, KONFERENCE.DK ApS, 

• at aftalen i den forbindelse var, at RC Holding A/S bidrog med domænenavnet ”konference.dk” 
og programmering af bookingportalen til selskabet, mens Christian Guldager Holding ApS til 
gengæld bidrog med kontakter til købere og markedsføring, 

• at klageren siden 2015 har drevet hjemmeside under domænenavnet ”konference.dk”, der 
indeholder en bookingportal, 

• at RC Holding A/S blev købt ud af KONFERENCE.DK ApS i 2019, og at klageren siden har 
drevet bookingportalen ”konference.dk” alene, 

• at domænenavnet ”konference.dk” dermed tilhører klagerens virksomhed, 

• at Rasmus Teilmann nægter at overdrage domænenavnet ”konference.dk” til klageren, hvorfor 
klageren har været nødt til at indgive klagen, 

• at det i den forbindelse bemærkes, at indklagede er ejet af Rasmus Teilmann, og 

• at indklagede på den baggrund skal overdrage domænenavnet ”konference.dk” til klageren. 
 

Indklagede har som nævnt ikke indgivet svarskrift i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen 
herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag. 
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Nævnets bemærkninger: 
 

Det bemærkes, at indklagede ikke har indgivet et svarskrift i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag 
af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets 
forretningsorden. 
 
Klageren har over for klagenævnet oplyst bl.a., at Christian Guldager Holding ApS sammen med RC 
Holding A/S stiftede anpartsselskabet KONFERENCE.DK ApS, der efter det oplyste beskæftiger sig 
med drift af en elektronisk bookingportal, hvor møde- og konferenceplanlæggere kan søge efter 
egnede møde- og konferencesteder og foretage reservationer. Endvidere er det oplyst, at aftalen i 
forbindelse med stiftelsen var, at RC Holding A/S bl.a. bidrog med domænenavnet ”konference.dk”, 
og at klageren siden har drevet hjemmesiden under domænenavnet ”konference.dk”, der indeholder 
den omtalte bookingportal.  
 
Klagerens oplysninger om ejerforholdene i forbindelse med stiftelsen af virksomheden 
KONFERENCE.DK ApS understøttes i det væsentlige af oplysninger fra Det Centrale Virksomheds-
register, hvoraf det fremgår bl.a., at RC HOLDING A/S og Rasmus Brian Teilmann nu er registreret 
som henholdsvis ophørt legal medejer og reel medejer.  
 
Klagenævnet finder, at RC HOLDING A/S ved at indgå i samarbejdet om at stifte et selskab ved navn 
KONFERENCE.DK med henblik på at tilbyde bookingydelser inden for møde- og 
konferencebranchen, som ordet ”konference” er egnet til at blive opfattet som beskrivende for, og 
ved at overlade brugen af det omtvistede domænenavn, ”konference.dk”, til dette selskab, har skabt 
en formodning for, at retten til at råde over domænenavnet blev overdraget til den fælles virksomhed. 
Denne formodning bestyrkes efter klagenævnets opfattelse af, at den fælles virksomhed blev 
registreret under selskabsnavnet KONFERENCE.DK ApS, hvilket – bortset fra ApS, der alene er en 
henvisning til den valgte selskabsform – er identisk med det omtvistede domænenavn. Klagenævnet 
anser endelig formodningen for understøttet af, at det fremgår af sagens oplysninger, at 
domænenavnet ”konference.dk” fortsat ses at indeholde en hjemmeside for virksomheden 
KONFERENCE.DK ApS. 
 
Det ændrer ikke herved, at domænenavnet ”konference.dk” formelt er registreret af INFO-
CONNECT A/S. Det bemærkes i den forbindelse, at INFO-CONNECT A/S har registreret RC 
Holding A/S som legal ejer og Rasmus Brian Teilmann som reel ejer. 
 
Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor indklagede ikke har afkræftet denne 
formodning. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevis-
bedømmelsen 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 finder grundlag for at bringe 
denne bestemmelse i anvendelse og finder det godtgjort, at det omhandlede domænenavn blev 
indskudt som aktiv i det klagende anpartsselskab, som herefter er den reelle registrant af 
domænenavnet. Det følger heraf, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet 
”konference.dk” i strid med domænelovens § 25, stk. 1.  
 
I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende 
 

A F G Ø R E L S E 
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Registreringen af domænenavnet ”konference.dk” skal overføres til klageren, KONFERENCE.DK 
ApS. Overførslen skal gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. 
 
Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 
 
Dato: 30. juni 2020 
 
 
 

___________________ 
Kaspar Linkis 

(Formand) 
 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 
 
 
 
 
 
 
 
 


