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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2021-0191 
 
 
Klager: 
 
Vestjydske Kunstnere v/Majlis Dybkjær 
Tjørnevej 36 
7500 Holstebro 
Danmark 
 
Indklagede: 
 
Henrik Vilhelm S. Voldmester 
Sognegårdsvej 1 
Husby 
6990 Ulfborg 
Danmark 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand 
Registreringen af domænenavnet ”vestjydskekunstnere.dk” overføres til klageren. 
 
Indklagedes påstand 
Ingen. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 22. juli 2021 med to bilag (bilag 1-2) samt e-
mail af 29. juli 2021 fra bestyrer af boet efter Henrik Vilhelm S. Voldmester. 
 
Registreringsdato: 
 
Domænenavnet ”vestjydskekunstnere.dk” er registreret den 6. april 2016. 
 
 
Sagsfremstilling: 
 
I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 
 

”Vestjydske Kunstnere er er frivillig forening af kunstnere i Vestjylland. På foranledning af 
og betalt af har Henrik Voldmester oprettet og administreret foreningens hjemmeside 
Vestjydskekunstnere.dk. Hjemmesiden bruger one.com's hjemmesideprogram. 
 
Henrik Voldmester afgik pludseligt ved døden den 28. juni 2021. 
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Bestyrelsen besluttede på sit møde den 15. juli 2021 at undertegnede Mejlis Dybkjær skulle 
overtage hjemmesiden. (Se bilag: Mødereferat.) 
… 
Domænet vestjydskekunstnere.dk ejes af foreningen Vestjydske Kunstnere. Hidtil har Henrik 
Voldmester været registrant, men da han er afgået ved døden, skal der indsættes en ny 
registrant, som bestyrelsen har besluttet skal være Majlis Dybkjær.” 

 
Som bilag 1 har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende 
klageren. 
 
Bilag 2 er kopi af referat fra møde i klagerens styregruppe, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagede er 
død, og at Majlis Dybkjær skal overtage administrationen af klagerens hjemmeside og 
domænenavn. 
 
I e-mail af 29. juli 2021 fra bestyrer af boet efter Henrik Vilhelm S. Voldmester anføres det, at 
”Boet efter Henrik Voldmester godkender herved at domænet overføres til Vestjydske kunstnere”. 
 
Ved opslag på domænenavnet ”vestjydskekunstnere.dk” har sekretariatet den 22. august 2021 taget 
følgende kopi: 
 
 

 
 
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 
 at klageren er en frivillig forening af kunstnere i Vestjylland, og 
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 at indklagede indtil sin død var medlem af klageren og i denne egenskab har administreret 
klagerens hjemmeside og domænenavnet ”vestjydskekunstnere.dk”. 

 
Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede er afgået ved døden. Sagen vil herefter blive 
afgjort på det foreliggende grundlag. 
 
 
Nævnets bemærkninger: 
 
Da det må antages, at domænenavnet ”vestjydskekunstnere.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning 
for klageren, 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 er afgået ved døden, afgøres sagen på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af 
klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. 
 
Boet efter indklagede, Henrik Vilhelm S. Voldmester, har taget bekræftende til genmæle over for 
klagen. 
 
Da domænenavnet derfor må antages at være registreret på vegne af og til brug for klageren og 
dermed have langt større interesse og værdi for klageren end for boet efter indklagede, ville en 
interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, føre til, at 
opretholdelsen af den nuværende registrering af domænenavnet ”vestjydskekunstnere.dk” var 
stridende mod god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. 
 
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 ”vestjydskekunstnere.dk” skal overføres til klageren, Vestjydske 
Kunstnere v/Majlis Dybkjær. Overførslen skal gennemføres straks. 
 
 
Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 
 
 
Dato: 17. september 2021. 
 
 

___________________ 
Jacob Waage 

(Formand) 
 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 


