KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 1135 og 1153

Klager:
Skovshoved Havn Bådlaug
c/o Strandvejen 308 B
2930 Klampenborg
Indklagede:
Lassen Kommunikation
Dyrehavevej 37
2930 Klampenborg
Parternes påstande:
Klagerens påstande
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”skovshovedbaadlaug.dk” til klager.
Klageren har endvidere nedlagt påstand om frifindelse over for den af indklagede selvstændigt nedlagte påstand.
Indklagedes påstande
Indklagede har principalt påstået afvisning.
Subsidiært har indklagede påstået frifindelse for klagerens påstand, samt at klageren tilpligtes at
overdrage domænenavnet ”skovshoved-baadlaug.dk” til indklagede.
Dokumenter:
Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 4. januar 2007 med 5 bilag (1-5), svarskrift af 31. januar 2007 med 13 bilag (A-M), replik af 19. februar 2007 med 1 bilag (6), klagers supplerende
skrift af 20. februar 2007 med 1 bilag (7) og duplik af 7. marts 2007.
Registreringsdato:
Domænenavnet ”skovshovedbaadlaug.dk” er registreret den 13. september 2006.
Domænenavnet ”skovshoved-baadlaug.dk” er registreret den 7. november 2006.
Sagsfremstilling:
Klager har oplyst følgende:
”Skovshoved Havn Bådlaug stiftedes ved generalforsamling den 3.10.2006, hvor bl.a. Hr. Nicolai
Lassen blev indvalgt i bestyrelsen.
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I forbindelse med forberedelserne til stiftelse af foreningen registrerede Nicolai Lassen (NL) domænenavnet skovshovedbaadlaug.dk som den kommende forenings domænenavn på dennes vegne. I
forbindelse med bestyrelseskonstitueringen valgte NL at udtræde af bestyrelsen. På trods af henvendelser om herefter at overdrage foreningens domænenavn nægtede NL dette, og har siden påstået at have stiftet en anden forening lydende navnet Skovshoved Bådlaug. Denne forening benytter
således domænet skovshovedbaadlaug.dk. Der savnes dog enhver form for dokumentation for denne
forenings eksistens, som f.eks. et godkendt referat af stiftende generalforsamling.
[…]
Efterfølgende har NL benyttet foreningens oprindelige domæne og oprindelige web-sider, med enkelte ændringer, til chikanerende aktiviteter mod Skovshoved Havn Bådlaug, ved bl.a. direkte at
kopiere tekster og informationer fra foreningens web-sider, samt at offentliggøre intern korrespondance til foreningen. Det fremgår af NL’s oplysninger at han har stiftet en parallel forening med
det samme formål og med en fuldstændig kopi af vedtægter og anden dokumentation fra Skovshoved
Havn Bådlaug. Vi betvivler at disse oplysninger bygger på nogen form for sandhed og blot fremsættes, for at vildlede evt. interesserede og chikanere medlemmer i Skovshoved Havn Bådlaug.
Det har i forløbet gentagne gange været forsøgt at forlige sagen ved både telefonisk og skriftlig
kontakt med NL, dog uden det ønskede resultat. Se bilag 5.
[…]
For at kunne forsætte vores aktiviteter var det nødvendigt at registrere et nyt domæne til vores forening, Skovshoved Havn Baadlaug, og dette registreredes den 7.11.2006 under domænet skovshoved-baadlaug.dk med bruger-id SB11521-DK på vores adresse Strandvejen 308B. Dette fremgår
som anført ligeledes af DK Whois databasen. Registrantens navn er dog fejlagtigt anført som
Skovshoved Bådlaug og ikke Skovshoved Havn Bådlaug som det rettelig burde være, men adresse,
telefonnummer og fuldmægtig er korrekt.”
Klager har som bilag 4 fremlagt en udskrift fra CVR-registeret, hvoraf fremgår, at klager er registreret med startdato den 20. oktober 2006. Som bilag 5 har klager fremlagt forskellige emailudskrifter, herunder en korrespondance, der indledes ved e-mail af 12. oktober 2006 til Nicolai
Lassen. I denne e-mail anføres følgende:
”Du bedes venligst sørge for at www.skovshoved-havn.dk peger mod www.skovshovedbaadlaug.dk,
således at der indtil videre ikke vises noget fra det gamle web-site. Vi aftaler senere hvad der i
fremtiden skal stå på www.skovshoved-havn.dk”.
Nicolai Lassen svarede ved e-mail af samme dato følgende:
”Den beslutning er ikke diskuteret, og jeg er dybt uenig. Et det en bestyrelse eller et åbenlyst enevælde?”
Som bilag 6 har klager fremlagt kopi af ”Referat af Generalforsamling i Skovshoved Havn Bådlaug”, hvoraf følgende blandt andet fremgår:
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”Fire personer fra initiativgruppen blev opstillet som medlemmer i bestyrelsen, Hans Tjellesen,
Nicolai Lassen […], der alle blev valgt med akklamation.”
Som bilag 7 har klager fremlagt dokumentet ”Det er ægte Machiavelli”, som er udarbejdet af Nicolai Lassen i forbindelse med hans udtræden af bestyrelsen i klager. Af dette dokument fremgår
blandt andet følgende:
”Den fælles konklusion er:
A) Jeg forbliver siddende i bestyrelsen, åbenlyst i opposition til den vedtagne linie. Til enhver tid
forbeholder jeg mig retten til at udtale mine egne holdninger i fuld offentlighed.
B) Med den censur som www.skovshovedbaadlaug.dk er udsat til, kan lassen net med udgangspunkt
i vores værdigrundlag ikke hoste websiden længere. Dermed kan lassen.net heller ikke lægge CMS
værktøj til, da de 2 ting praktisk hører sammen.
C) Domænenavnet stilles til rådighed for ny placering.
D) www.skovshoved-havn.dk vil forsat være åben, da den formelt ikke er en del af SBL. Personligt
har jeg den klare holdning af historien er en vigtig byggeklods for fremtiden.
E) Så længe flertallet i bestyrelsen ikke anerkender min synspunkter, kan jeg ikke medvirke i pressekontakt og hjemmesideopbygning.
Jeg har været voldsom skuffet over udviklingen siden stiftelsen af SBL, hvilket jeg også har givet
klart udtryk for. At stille mig udenfor bestyrelsen, ville frustrerer mig dagligt og med afmagt se
hvordan den fælles vision smuldre og vores fælles projekt omkring Skovshoved Havn blive ødelagt.
En udtræden af bestyrelsen, ville give en del negativ omtale.
Weekendens genlæsning af Machiavelli´s hovedvæk, ”Fyrsten” har skabt den nødvendige forståelse
omkring den seneste tids udvikling. En bog om magt, om hvordan man får magt og om hvordan man
beholder den. Udviklingen i SBL er et skoleeksempel.
Marchiavelli og undertegnede har meget til fælles, faktisk hed han Niccolo og var i konflikt med
datidens magthavere i Firenze – Medicierne. Han blev sendt i fængsel, men hans tanker fik ret – og
danner i dag basis for al real politik i den vestlige verden.
Jeg forventer også at historien vil give mig ret i mine holdninger. Spørgsmålet er alene hvornår den
siddende bestyrelse gør det samme.”
Nicolai Lassen, der har afgivet svar på vegne af indklagede, har i svarskriftet anført bl.a. følgende:
”Punkt 1) Personkredsen eller ”hvem er hvem?”:
I både klageskriftet og svarskriftet er der følgende organisationer og personer involveret:
Klageren Skovhoved Havn Bådlaug og deres formand Hans Tjellesen og indklageren Mikkel Thomsen
Modparten: Det maritime miljø omkring Skovshoved Havn:
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Skovshoved Bådlaug, ”Skovshoved sejlere for fremtidens Skovhoved Havn” – eller i daglig tale
”De aktive sejledere i Skovhoved Havn og B og W bådlaug, i dette svarskrift alle repræsenteret ved
deres fælles talsmand Nicolai Lassen.
Det martime miljøs kommunikationssponsor: Rådgviningsvirksomheden lassen.net/ApS af 11. maj
2006 ..
[…]
Trods navnesammenfaldet er Nicolai Lassen ikke ansat i virksomheden, den indklagede part - lassen.net, men af ledelsen blevet bedt om at varetage udfærdigelsen af dette svarskrift som daglig
kontakt til miljøet omkring Skovshoved Havn.
Virksomheden lassen.net har gennem en årrække stillet vederlagsfrit diverse domænenavne til rådighed for udvalgte organisationer, man ønsker at samarbejde med. Aktuelt er det Skovshoved Bådlaug, ”De aktive sejlere i Skovshoved Havn” og B og W Bådlaug.
[…]
Skovshoved Bådlaug er – trods påstanden om det modsatte i klageskriftet – en velfungerende forening, med udspring i organisationen ”Skovshovedsejlere for fremtidens Skovshoved Havn” – eller
i daglig tale ”De aktive sejlere i Skovshoved Havn”. De af Dansk Sejlunion godkendte vedtægterne
kan læses på linket her
[…]
Foreningen Skovshoved Bådlaug er begunstiget af en række stærke økonomiske støtter i det lokale
erhvervsliv. I løbet af foråret 2007, ønsker Skovhoved Bådlaug optagelse i Dansk Seljunion under
Dansk Idræts Forbund når bådlauget har fået et sportsligt korrekt arrangement på plads.
Skovshoved Havn Bådlaug har siden deres etablering i efteråret 2006 derimod fokuseret på chikane af anderledes tænkende medlemmer …
[…]
Denne fremsendte klage til ”Klagenævnet for Domænenavne” er blot atter en chikanesag, som
grundløst bliver skudt af sted mod Skovshoved Bådlaug, lassen.net og Nicolai Lassen fra bestyrelsen i Skovshoved Havn Bådlaug.
Og Ja, det er fuldkommen korrekt som klager skriver, at der for tiden pågår et voldsomt slagsmål
de forskellige grupperinger imellem omkring udviklingen i Skovshoved Havn.
Og Ja, det er fuldkommen korrekt som klageren skriver, at personen Nicolai Lassen er involveret
flere steder og har forladt bestyrelsen i Skovshoved Havn Bådlaug grundet uenighed om mål, midler og oplevet dårlig moral i den tilbageværende bestyrelse.
[…]
Skovhoved Havn Bådlaug påstår at de er retmæssige indehavere til domænet:
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www.skovshoved-bådlaug.dk
Men jævnfør DK Whois database står bruger … som Skovshoved Bådlaug … Det er altså navnet på
bådlauget som den indklagede part i denne sag støtter og ikke indklager Skovshoved Havn Bådlaug
[…]
I efteråret 2004 startede en gruppe af bådejere initiativet: ”Skovshovedsejlere for fremtidens
Skovshoved Havn”, med repræsentanter for både Skovshoved Bådlaug og Skovshoved Havn Bådlaug.
Under linket (http://www.lassen.net/site/kdy-sks-havndk/Forside) kan den historiske og ofte underholdende udvikling læses. …
Samtidig startede en sidegruppe med undertegnede som en af initiativtagerne projektet
www.baadhal.dk, hvor medlemmerne i fællesskab kan få opbevaret deres både om vinteren.
I efteråret stod det stadig mere klart at der ikke var enighed om den fremtidige kurs, da Skovshoved
Havn Bådlaugs nuværende formand Hans Tjellesen brød alle indgåede aftaler om at lave et fælles
laug og efterfølgende lavede et politisk kup omkring formandskabet i Skovshoved Havn Bådlaug.
[…]
Efterfølgende har der været adskillige sager omkring økonomiske uretmæssigheder og forsøg på at
true enhver form for åben debat og kritik i kredsen omkring Skovshoved Havn Bådlaug. Sidstnævnte
sag ligger til behandling hos Dansk Sejlunions Ordensudvalg …
Lassen.net har gennem hele processen – lige siden starten i 2004, sponsoreret projekterne med Internet, både domænenavne, CMS platform (Zite-3) og serverplads.
I forbindelse med lassen.net i efteråret 2006 konstaterede økonomisk uregelmæssigheder hos den
siddende bestyrelse i Skovshoved Havn Bådlaug, så vi os nødsaget til at stoppe samarbejdet med
øjeblikkelig varsel.
Bestyrelsen i Skovshoved Havn Bådlaug her har siden chikaneret Skovshoved Bådlaug, medlemmerne, lassen.net og Nicolai Lassen - hvilket denne fremsendte domæne anmeldelse mod lassen.net
også vidner om.
[…]
Vi stiller os uforstående over, at en forening gør krav på et domæne som er registreret den 14. september 2006, og foreningen først selv bliver registreret den 20. oktober 2006 … altså lang tid efter
at domænet er blevet registreret af lassen.net.
[…]
Når Skovshoved Havn Bådlaug selv har registeret domænet www.skovshovedhavnbaadlaug.dk den
4. januar 2004, kan vi slet ikke forstå hvorfor bådlauget forsøger at overtage et domæne – registe-
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ret lang tid før lauget blev etableret i 2006, og som ikke en gang harmonerer med deres eget navn –
men alene med det andet bådlaug - Skovshoved Bådlaug - i Skovshoved Havn.
[…]
Det må forventes at de 2 bådlaug over sigt sammenlægges, da de overordnet har samme mål og
visioner om udviklingen i Skovshoved Havn. Striden de to lav imellem er primært personorienteret,
hvor mange lokale individer i havnemiljøet aktivt mener, at Skovshoved Havn Bådlaug´s nuværende
og selvbestaltede formand, Hans Tjellesen sår i vejen for en fremadrettet dialog omkring havnens
fremtid.”
Indklagede har i duplikken anført bl.a. følgende:
”Ja, det er rigtigt at domænet er stillet til rådighed for den anden del af denne havne konflikt, som
det står i notatet udarbejdet af Nicolai Lassen og fremlagt af klageren Skovshoved Havn Bådlaug.
Det er et politisk valg fra lassen.net, der selv beslutter hvem de støtter i den aktuelle havnekonflikt.
Vi kan ikke se, hvordan Klagenævnet for Domænenavne skal bestemme hvem af parterne lassen.net/lassen.kommunikation vælger at støtte med domænenavne og internetteknologi.”
På klagenævnets forespørgsel om, hvorvidt indklagede har særlig adkomst til domænenavnet
”skovshovedbaadlaug.dk”, har indklagede i svarskriftet svaret følgende:
”Ja, foreningen hedder Skovshoved Bådlaug. Søges der på Google.dk på emner omkring Skovshoved Havn, peger 9 ud af 10 henvisninger på sider som kan relateres til Skovshoved Bådlaug eller de
”Aktive sejlere i Skovshoved Havn”.”
På klagenævnets forespørgsel om, hvorvidt muligheden for videresalg har haft betydning for indklagedes registrering, har indklagede i svarskriftet svaret følgende:
”Nej, eftersom domænenavnet - når rette tid er inde, og en troværdig ledelse er på plads, doneres
vederlagsfrit til det relevante bådlaug.”
Indklagede har som bilag H vedlagt en korrespondance mellem Nicolai Lassen og Dansk Sejlunions
Ordensudvalg. I korrespondancen anfører Nicolai Lassen blandt andet følgende:
”Gennem en årrække har undertegnede været aktivt medlem af ”De aktive sejlere i Skovshoved
Havn”, og bestyrelsesmedlem ved stiftelse af Skovshoved Havn Bådlaug. I ledelsen opstod der over
efteråret en stigende divergens i opfattelsen af fremtiden – herunder besættelsen af de forskellige
poster. Konklusionen på denne divergens blev at undertegnede blev smidt ud af bestyrelsen.”
Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”skovshovedbaadlaug.dk” den 16. januar 2007 - inden fremsendelsen af klagen til indklagede – taget følgende kopi:
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Ved opslag den 6. maj 2007 har sekretariatet taget følgende kopi:

Ved aktivering af teksten ”Baggrund” i menuen fremkommer følgende:

7

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Ved aktivering af teksten ”Pressen 2006” fremkommer en række henvisninger til artikler mv., heriblandt to henvisninger til artikler, der er bragt på ”Bådmagasinets” hjemmeside under domænenavnet ”baadmagasinet.dk”.
Af den ene artikel, der er bragt den 21. september 2006, fremgår følgende:
”Ny bådeklub på vej i Skovshoved Havn
Skovshoved Havn Bådejerlaug. Det bliver navnet på en ny klub, der har stiftende generalforsamling
3. oktober. Vi har talt med en af initiativtagerne Torben Bjerrehus. Klubbens kontingent bliver på
200 kroner om året.
Bølgerne har gået højt på Skovshoved Havn i mange, mange måneder omkring en forestående havneudvidelse.
Udfordringen var at deles om 30 mio. kroner, for at skabe en bedre Skovshoved Havn. Men KDY og
Skovshoved Sejlklub er i dag enige om deres klubhus, men en tredje klub forsøger nu at få del i kagen. Samt at få indflydelse på beslutningerne i området.”
Af den anden artikel, der er bragt den 5. oktober 2006, fremgår følgende:
”Borgmester bød bådlaug velkommen
Tirsdag dannede Skovshoved Hotel rammen om stiftelsen af Skovshoved Havn Bådlaug i Gentofte
Kommune. Åbningstaler var borgmester Hans Toft.
[…]
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Den konservative borgmester Hans Toft bød Skovshoved Havn Bådlaug velkommen, og lovede at
den nye klub ville få de samme muligheder som de øvrige klubber på havnen.
[…]
Ambitionen er, at Skovshoved Havn Bådlaug skal have flest medlemmer blandt de lokale klubber.
På stiftelsesdagen blev registreret næsten 100 medlemmer.
Læs mere:
skovshovedbaadlaug.dk”
Sekretariatet har ved opslag den 5. februar 2007 på domænenavnet ”skovshoved-baadlaug.dk” taget
følgende kopi:

Ved opslag den 6. maj 2007 har sekretariatet taget følgende kopi:
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Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure.
Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
• at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”skovshovedbaadlaug.dk” er i
strid med domænelovens § 12, stk. 1, og
• at angivelsen af navnet ”Skovshoved Bådlaug” i registreringsoplysningerne vedrørende domænenavnet ”skovshoved-baadlaug.dk” er en fejl, idet navnet rettelig skulle have været ”Skovshoved Havn Bådlaug”, og at alle øvrige registreringsoplysninger relaterer sig til klager.
Indklagede har gjort gældende:
• at nærværende sag er af så vanskelig og principiel lokalpolitisk karakter, at sagen er uegnet til
nævnsbehandling og derfor bør afvises, jf. § 2, stk. 4, i klagenævnets forretningsorden,
• at klager påstår at være retmæssig indehaver af domænenavnet ”skovshoved-baadlaug.dk”, men
at registranten af dette domænenavn er angivet som ”Skovshoved Bådlaug”, og at klager derfor
ikke har en retlig interesse i at få nærværende sag behandlet, hvorfor sagen bør afvises, jf. herved
§ 2, stk. 5, i klagenævnets forretningsorden,
• at domænenavnet ”skovshoved-baadlaug.dk” som følge af registreringsoplysningerne på domænenavnet bør overdrages til indklagede, og
• at indklagede er berettiget til selv at afgøre, hvem man vil støtte i den aktuelle havnekonflikt.
Nævnets bemærkninger:
Da det ud fra det oplyste ikke kan udelukkes, at domænenavnene ”skovshovedbaadlaug.dk” og
”skovshoved-baadlaug.dk” hovedsagelig har ikke-erhvervsmæssig betydning for klager, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser,
jf. bestemmelsen i § 1, stk. 2, i nævnets forretningsorden om behandlingen af sager, som involverer
forbrugerkrav.
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Nævnet finder ikke, at sagen er af en sådan karakter, at den er uegnet til nævnsbehandling, og da
nævnet endvidere finder, at klager har fornøden retlig interesse i at få sagen behandlet, tages indklagedes afvisningspåstand ikke til følge.
Indklagede, som utvivlsomt har et nært tilhørsforhold til Nicolai Lassen, registrerede domænenavnet ”skovshovedbaadlaug.dk”, mens Nicolai Lassen var aktiv deltager i den initiativgruppe, som
førte til dannelsen af klager, og registreringen skete kort før, klager blev stiftet. Det må endvidere
ud fra det oplyste lægges til grund, at domænenavnet i tiden efter registreringen blev brugt til en
hjemmeside for klager. Der består allerede som følge heraf en stærk formodning for, at indklagedes
registrering af domænenavnet skete som fuldmægtig for klager, således at rettighederne til domænenavnet reelt tilkommer klageren. Da sagens øvrige oplysninger støtter denne formodning, lægger
nævnet efter en samlet bevismæssig vurdering til grund, at indklagedes registrering af det omtvistede domænenavn skete som fuldmægtig for klager, og at klager derfor har krav på at få registreringen af domænenavnet ”skovshovedbaadlaug.dk” overført til sig. Det forhold, at indklagede formelt
er anført som registrant af domænenavnet, indebærer således ikke i sig selv nogen materielle rettigheder til domænenavnet.
Dertil kommer, at indklagede ikke har dokumenteret eksistensen af en tidligere stiftet klub ved navn
”Skovshovedbådlaug”, og at indklagede ikke er berettiget til at overlade det omtvistede domænenavn, som er forveksleligt med klagers navn, til en med klager forvekslelig klub.
Indklagede har således ud fra de foreliggende oplysninger ingen loyal interesse i eller ret til at gøre
brug af domænenavnet ”skovshovedbaadlaug.dk”, som er forveksleligt med klagers foreningsnavn,
og indklagedes brug af domænenavnet for en hjemmeside, som er stærkt kritisk over for klager, og
som agiterer for indmelding i en med klager konkurrerende klub, fremstår som illoyal og chikanøs i
forhold til klager.
Nævnet finder, at denne adfærd er i strid med § 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven). Denne bestemmelse finder efter lovens §
27,stk. 2, også anvendelse på domænenavnsregistreringer foretaget før lovens ikrafttræden og fastslår, at registranter ikke må registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik.
Det følger af det anførte, at klager har krav på at få domænenavnet ” skovshovedbaadlaug.dk” overført til sig, og at der intet grundlag er for at give indklagede medhold i påstanden om, at klager skal
overdrage domænenavnet ”skovshoved-baadlaug.dk” til indklagede.
Nævnet træffer herefter følgende
A F G Ø R E L S E:
Indklagede, Lassen Kommunikation, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet ”skovshovedbaadlaug.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet slettes og overføres til klageren, Skovshoved Havn Bådlaug. Overførslen gennemføres 4
uger efter nedenstående dato.
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Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Der kan ikke gives indklagede, Lassen Kommunikation, medhold i, at klageren, Skovshoved Havn
Bådlaug, skal overdrage domænenavnene ”skovshoved-baadlaug.dk” til klageren.
Dato: 16. maj 2007
__________________
Lene Pagter Kristensen
(Formand)
Knud Wallberg

Jens Schovsbo
Jeppe Juul

Tom Togsverd

Indklagede har den 15. juni 2007 indbragt klagenævnets afgørelse for domstolene ved at anlægge en
retssag mod klageren ved Retten i Lyngby. Ifølge klagenævnets oplysninger blev denne retssag
efterfølgende afvist af Retten i Lyngby, idet sagsøgeren ikke efterkom et advokatpålæg.
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