KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2022-0133
Klager:
Mn Music v/Kenneth Vindbæk Madsen
Skovvejen 3, 1. Sal
8000 Aarhus C
Danmark
Indklagede:
ANF AF 21.05.2013 ApS
Østbanetorvet 1, 1. Sal
8000 Aarhus C
Danmark
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”mnmusic.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 28. april 2022 med to bilag (bilag 1-2).
Registreringsdato:
Domænenavnet ”mnmusic.dk” er registreret den 26. oktober 1998.
Sagsfremstilling:
Klageren driver en personligt ejet mindre virksomhed, der ifølge udskrift fra Det Centrale
Virksomhedsregister (bilag 1) er registreret under navnet MN Music (CVR-nummer 33182236) med
startdato den 8. marts 2022. Virksomheden er registreret under branchekode 829900 ”Anden
forretningsservice i.a.n.”.
Indklagede er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet
ANF AF 21.05.2013 ApS (CVR-nummer 33146620) med startdato den 31. august 2010 og
ophørsdato den 28. januar 2015. Selskabet var registreret under branchekode 900110 ”Teater- og
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koncertvirksomhed”, og selskabets formål var ”teater og koncertvirksomhed”. Selskabet var frem til
den 22. maj 2013 registreret under navnet MN Music ApS.
I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.:
”Jeg kan ikke flytte mit domænenavn af hjemmeside og e-mails for Mn Music.
Domænenavnet står stadigvæk under Anf af 2013 ApS. Jeg har efterfølgende købt boet samt
domænenavnet – Mn Music og herefter fået en virksomhedsoverdragelsesaftale af bobestyrer
Jan Heuckendorff – Se vedhæftede.
Jeg har efterfølgende fået at vide fra HostMaster, at det er bobestyrer Jan Heuckendorff oplyser
pr. mail, at han ikke er bobestyrer længere, og sagen er forældet.
Jeg overtog virksomheden den 21. maj 2013 under Cvr nr. 35233199 til dato. Nu har jeg fået
en anden virksomhedsform med nyt Cvr. Nr. 33182236.
Da jeg har mange besøgende på hjemmesiden og får mange e-mails og altid har haft disse
kontis, også da jeg var i fars firma, Mn Music, der har haft de samme e-mails og hjemmeside
siden starten af år 2000.
Jeg håber, i kan hjælpe mig med ovenstående, så hjemmeside og e-mails ikke bliver lukket ned
før jeg kan få overdraget domænenavnet: Mn Music.
…
Ovenstående sag har jeg siden overtagelsen af boet fra min far forsøgt at få Jan Heuckendorff
som bobestyrer til at overføre fra Anf 2013 ApS. han mente dengang, at domænenavnet ligger
i boet og at virksomhedsoverdragelsesaftalen indbefatter alt.”
Bilag 1 er en aftale af 21. maj 2013 om overdragelse af den virksomhed, der blev drevet af MN Music
ApS (indklagede), til MN Music 2013 ApS. Aftalen er for køber underskrevet af klageren, der efter
det oplyste var direktør i MN Music 2013 ApS.
Ved opslag på domænenavnet ”mnmusic.dk” den 28. april 2022 og den 29. maj 2022 har sekretariatet
konstateret, at domænenavnet fremstod således:
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Sekretariatet har ved opslag den 29. maj 2022 i DK Hostmasters WHOIS-database konstateret, at
indklagede er registrant af domænenavnet ”mnmusic.dk”, der er registreret den 26. oktober 1998.
Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
• at domænenavnet ”mnmusic.dk” sammen med resten af indklagedes virksomhed i 2013 efter
aftale med den person, der var bobestyrer i den indklagede virksomhed, blev overdraget til MN
Music 2013 ApS,
• at Kenneth Vindbæk Madsen var direktør i MN Music 2013 ApS og på vegne af denne
virksomhed som køber underskrev overdragelsesaftalen,
• at MN Music 2013 ApS har skiftet virksomhedsform og nu driver virksomhed i regi af den
klagendes personligt drevne virksomhed, og
• at klageren anvender domænenavnet ”mnmusic.dk” til brug for sin hjemmeside og mailkonti,
hvorfor domænenavnet har stor betydning for klageren.
Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen.
Nævnets bemærkninger:
Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren driver virksomhed under navnet MN Music. Klageren
har oplyst, at domænenavnet ”mnmusic.dk” – sammen med indklagedes virksomhed – blev
overdraget til MN Music 2013 ApS i 2013, og at dette selskabs virksomhed nu drives i regi af den
klagendes personligt drevne virksomhed. Klageren har endvidere oplyst, at klageren anvender
domænenavnet til brug for sin hjemmeside og mailkonti.
Da der på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke er grund til at betvivle, at klageren er den
egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede domænenavn, kan klageren i medfør af
domænelovens § 25, stk. 1, kræve registreringen af domænenavnet ”mnmusic.dk” overført til sig.
Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

AFGØRELSE
Registreringen af domænenavnet ”mnmusic.dk” skal overføres til klageren, Mn Music v/Kenneth
Vindbæk Madsen. Overførslen skal gennemføres straks.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 4. juli 2022

___________________
Kaspar Linkis
(Formand)
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Knud Wallberg

Jens Schovsbo
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