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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2021-0091 
 
 
 
Klager: 
 
Ejerforeningen Døckerslund 
Kongensgade 69E 
5000 Odense C 
Danmark 
 
Indklagede: 
 
Kristian Francis Rosendal 
Skibhusvej 177, 2. th. 
5000 Odense C 
Danmark 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand 
Registreringen af domænenavnet ”doeckerslund.dk” overføres til klageren. 
 
Indklagedes påstand 
Indklagede har ikke svaret i sagen. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 26. marts 2021 med to bilag (bilag 1-2). 
 
 
Registreringsdato: 
 
Domænenavnet ”doeckerslund.dk” er registreret den 31. marts 2011. 
 
Sagsfremstilling: 
 
I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 
 

”Domænet doeckerslund.dk er en hjemmeside for ejerforeningen Døckerslund med 142 
lejligheder. Domænet er oprettet af Kristian Rosendal da han var en del af bestyrelsen og det 
var ham som stod for dette. 
 
Nu er Kristian smidt ud af bestyrelsen på seneste generalforsamling pga dårlig opførsel. 
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Det har betydet at han ikke vil give foreningen adgang til hjemmesiden og han har flere stedet 
ændret tekster og e-mail adresser. 
… 
Doeckerslund.dk er hjemmesiden for ejerforeningen, og derfor bør vi også som forening have 
ejerskabet og kontrollen med hjemmesiden. Ingen har været opmærksomme på at Kristian 
Rosendal har oprettet den i sit eget navn, og nu er vi låst. 

 
Der er ingen kommercielle interesser i dette, blot en informationsside til alle foreningens 
beboer og ejere. Nu er der ændret e-mail adresser på hjemmesiden så foreningen ikke får de 
mails der sendes til foreningen, dem får Kristian Rosendal. 
 
Vi mener vi er de rette ejer af dette domæne som stadig indeholder alt om foreningen.” 

 
Som bilag 1 har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende 
klageren. 
 
Ved opslag på domænenavnet ”doeckerslund.dk” den 30. marts 2021 og igen den 20. april 2021 har 
sekretariatet taget følgende kopi: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 
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 at domænenavnet ”doeckerslund.dk” bruges til en hjemmeside for klageren, som er en 
ejerforening med 142 lejligheder, 

 at domænenavnet ”doeckerslund.dk” er registreret af indklagede, da han var en del af klagerens 
bestyrelse, 

 at indklagede ikke længere er medlem af klagerens bestyrelse, 
 at indklagede ikke vil give klageren adgang til at disponere over sin hjemmeside, og at han flere 

steder på klagerens hjemmeside har ændret tekster og e-mailadresser, 
 at de af indklagede ændrede e-mailadresser på klagerens hjemmesiden medfører, at e-mails, der 

sendes til klageren, ender hos indklagede, 
 at domænenavnet ”doeckerslund.dk” er registreret på vegne af og til brug for klageren, og 
 at klageren er den reelle registrant af domænenavnet ”doeckerslund.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 det må antages, at domænenavnet ”doeckerslund.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for i 
hvert fald indklagede, er nævnet 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 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. 
 
Klageren er en ejerforening med navnet ”Ejerforeningen Døckerslund”. Det fremgår af sagens 
oplysninger, at indklagede har været medlem af klagerens bestyrelse, men ikke er det længere, og 
klageren har oplyst, at indklagede har registreret domænenavnet ”doeckerslund.dk” i sin egenskab 
af bestyrelsesmedlem hos klageren. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at domænenavnet 
”doeckerslund.dk” anvendes til klagerens hjemmeside og tidligere også har været anvendt til 
klagerens e-mailadresser. På den anførte baggrund finder klagenævnet det ubetænkeligt at lægge til 
grund, at domænenavnet ”doeckerslund.dk” blev registreret af indklagede til brug for klageren.  
 
Som sagen er oplyst, må klageren antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til det 
omtvistede domænenavn.  
 
Da klageren må antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede 
domænenavn, ”doeckerslund.dk”, kan klageren kræve registreringen af domænenavnet overført til 
sig. 
 
Klagenævnet finder på baggrund af det ovenfor anførte, at indklagedes opretholdelse af 
registreringen af domænenavnet ”doeckerslund.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: 
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”§ 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 ”doeckerslund.dk” skal overføres til klageren, Ejerforeningen 
Døckerslund. Overførslen skal gennemføres straks. 
 
Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 
 
 
Dato: 12. maj 2021 
 
 

___________________ 
Kaspar Linkis 

(Formand) 
 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 
 
 
 Mette M. Andersen Ulla Malling 
 
 
 


