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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 

 
J.nr.: 2021-0030 

 
Klager: 
 
Beredskabsforbundet Region Hovedstaden 
c/o Kirsten Nielsen 
Seedorffs Vænge 8, 1. tv. 
2000 Frederiksberg 
Danmark 
 
v/ Peter Bredsdorff Lange 
 
Indklagede: 
 
Søren Brandt 
Kongensgade 26, 1,-16 
3000 Helsingør 
Danmark 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand  
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”bfrh.dk” til klageren.  
 
Indklagedes påstand 
Indklagede har ikke svaret i sagen. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 1. februar 2021 med tre bilag (bilag 1-3). 
 
Registreringsdato:  
 
Domænenavnet ”bfrh.dk” er registreret den 6. december 2005. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Klageren er en frivillig forening, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret 
under navnet Beredskabsforbundet Region Hovedstaden (CVR-nummer 30313062) med startdato 
den 1. marts 2007. Foreningen er endvidere registreret under branchekode ”949900 Andre 
organisationer og foreninger i.a.n.” 
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I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: 

”Søren Brandt er tidligere regionsleder i Beredskabsforbundet Region Hovedstaden. Han 
påtog sig tilbage i tiden opgaven med at registrere domænet, administrere e-mailadresse og 
administrere hjemmeside. 
 
Søren stoppede i 2019 som regionsleder. I den forbindelse bad den nye regionsleder Kirsten 
Jensen om at domænet blev overdraget herunder passwords mv til internetudbyder.  
 
Det blev aftalt at Søren i en kort periode fortsat kunne administrere domænet indtil den nye 
regionsleder var på plads. Senere i 2019 begyndte regionsleder, viceregionsleder og 
regionsledelsesmedlemmer at henvende sig til Søren via mail og telefon, og anmodede om at 
han overdrog domænet og passwords. Søren forholdt sig passiv i forhold til disse henvendelser. 
Det betyder bl.a. at regionen ikke i dag kan vedligeholde website og e-mailadresser. 
 
Som bilag 1 er vedlagt referat fra regionens årsmøde 16. marts 2019 hvor Kirsten Jensen 
udpeges som ny regionsleder under pkt. E, og afskeden med Søren nævnes under pkt. L. 
 
[…] 
 
”BFRH” er en kort form for ”Beredskabsforbundet Region Hovedstaden”.  
 
Det må konstateres at det ikke har været muligt at komme i kontakt med tidligere regionsleder 
Søren Brandt om en frivillig aftale om overdragelse.  
 
Søren har fortsat en perifer tilknytning til enkeltopgaver i regionen, men er ikke medlem af 
regionsledelsen eller tilknyttet på et niveau hvor han jævnfør Beredskabsforbundets vedtægter, 
kan tegne regionen.  
 
Domænet bør derfor med klagenævnets mellemkomst overflyttes fra tidligere regionsleder 
Søren Brandt til Beredskabsforbundet Region Hovedstaden. Regionsleder Kirsten Jensen har 
givet fuldmagt (bilag 2) til Viceregionsleder Peter B. Lange.” 
 

Som bilag 1 har klageren fremlagt referat fra Beredskabsforbundets regionsårsmøde i Region 
Hovedstaden den 16. marts 2019.  
 
Bilag 2 er en fuldmagt af 30. januar 2021 fra Kirsten Nielsen vedrørende repræsentation i sagen ved 
Klagenævnet for Domænenavne om domænenavnet ”bfrh.dk”. 
 
Bilag 3 (litreret af sekretariatet) er en udskrift af 31. januar 2021 fra Erhvervsstyrelsens vedrørende 
klagerens forening, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. 
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Sekretariatet blev ved opslag den 7. marts 2021 på ”bfrh.dk” viderestillet til ”beredskab.dk”, hvoraf 
sekretariatet er taget følgende kopi: 
 

 
 
En lignende hjemmeside, jf. ovenfor, fremkom ved sekretariatets opslag på domænenavnet ”bfrh.dk” 
den 3. februar 2021. 

Ved opslag den 7. marts 2021 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) har 
sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af det omtvistede domænenavn 
”bfrh.dk”. 

DK Hostmaster har på sekretariatets foranledning ved e-mail af 3. februar 2021 oplyst, at indklagede 
har været registrant af domænenavnet ”bfrh.dk” siden den 12. oktober 2019. 

Sekretariatet har ved opslag den 7. marts 2021 i Internet Archive Wayback Machine 
(www.archive.org) konstateret, at indholdet på det omtvistede domænenavn ”bfrh.dk” er arkiveret i 
alt 21 gange i perioden fra den 8. maj 2011 og til den 27. december 2018. Det fremgår heraf, at 
domænenavnet ”bfrh.dk” i hvert fald periodevis i den nævnte periode har indeholdt en hjemmeside 
for klagerens forening. Sekretariatet har i den forbindelse taget følgende kopi af hjemmesiden som 
arkiveret henholdsvis den 15. august 2013 og den 27. december 2018: 
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Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 
 at indklagede er tidligere regionsleder i Beredskabsforbundet Region Hovedstaden og tilbage i 

tiden påtog sig opgaven med at registrere domænenavnet ”bfrh.dk” og administrere e-mailadresse 
og hjemmeside, 
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 at indklagede stoppede som regionsleder i 2019 og efterfølgende har forholdt sig passivt til 
klageren henvendelser om overdragelse af domænenavnet ”bfrh.dk”, hvilket betyder, at klageren 
i dag ikke kan vedligeholdelse hjemmeside mv., 

 at indklagede fortsat har en tilknytning i relation til enkeltopgaver hos klageren, men ikke er 
medlem af regionsledelsen eller besidder nogen form for tegningsret, 

 at betegnelsen ”bfrh.dk” er en kort form for ”Beredskabsforbundet Region Hovedstaden”, og 
 at domænenavnet ”bfrh.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 må lægges til grund, at domænenavnet ”bfrh.dk” ikke har 
kommerciel betydning for sagens parter, 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). 
 
Klageren har oplyst bl.a., at indklagede frem til 2019 var regionsleder i klagerens forening og at 
indklagede i den sammenhæng påtog sig opgaven med at registrere domænenavnet ”bfrh.dk” samt 
administrere e-mailadresse og hjemmeside. Indklagede har efter sin fratræden som regionsleder ifølge 
klagerens oplysninger forholdt sig passivt til klagerens henvendelser om overdragelse af 
domænenavnet ”bfrh.dk”. 
 
Klageren ligger efter det oplyste til grund, at indklagede har registreret domænenavnet ”bfrh.dk” på 
vegne af og til brug for klageren, og at indklagede således har handlet som fuldmægtig for klageren. 
Dette understøttes efter klagenævnets opfattelse bl.a. af det nuværende indhold på det omtvistede 
domænenavn, idet domænenavnet aktuelt ses at indeholde en hjemmeside for klagerens forening. 
Oplysninger fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) tyder desuden på, at 
domænenavnet ”bfrh.dk” gennem en årrække har indeholdt en hjemmeside for klagerens forening. 
Endelig har nævnet tillagt det betydning, at indklagede ikke har indgivet et svarskrift i sagen. Det 
fremgår 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.  
 
Da klageren således må antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede 
domænenavn, følger det heraf, at klageren kan kræve registreringen af domænenavnet ”bfrh.dk” 
overført til sig. 
 
På den baggrund finder klagenævnet, at indklagedes undladelse af at efterkomme klagerens 
anmodning om at få overdraget domænenavnet ”bfrh.dk” til sig indebærer en overtrædelse af god 
domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven.  
 
I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende 
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A F G Ø R E L S E 
 
Registreringen af domænenavnet ”bfrh.dk” skal overføres til klageren, Beredskabsforbundet Region 
Hovedstaden. Overførslen skal gennemføres straks. 
 
Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 
 
Dato: 8. april 2021 
 
 

___________________ 
Jacob Waage 

(Formand) 
 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 
 
 
                  Mette M. Andersen                                                     Ulla Malling 


