KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 251

Klager:
Dansk Glarmesterforening
Falkoner Allé 65
2000 Frederiksberg
v/Advokat Jørgen Thusholdt
Gl. Torv 2
4200 Slagelse
Indklagede:
Hans-Georg Nielsen
Glarmesterlauget i Danmark
Gothersgade 160
1123 København
Parternes påstande:
Klagers påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”danskglarmesterforening.dk” til klager.
Indklagedes påstand
Frifindelse.
Dokumenter:
Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 23. august 2002 med 1 bilag (1), svarskrift af 10. oktober 2002 med 4 bilag (A-D), replik af 17. oktober 2002 og duplik af 28. oktober 2002 med 1 bilag
(E).
Registreringsdato:
Domænenavnet ”danskglarmesterforening.dk” er registreret den 26. februar 2002.
Sagsfremstilling:
Klager må ud fra navnet antages at være en forening - sammenslutning - af glarmestre. Klager har i
klageskriftet oplyst, at foreningen er stiftet før indklagedes registrering af domænenavnet ”danskglarmesterforening.dk”, dvs. før den 26. februar 2002. Klager har fremsendt kopi af skrivelse fra
Patent- og Varemærkestyrelsen af 17. juni 2002 (bilag 1 til klageskriftet), hvoraf det fremgår, at klager har fået registreret varemærket (figurmærke) ”DANSK GLARMESTER FORENING - GA-
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RANTI FOR SERVICE” endeligt den 3. juni 2002, hvor fristen for nedlæggelse af indsigelser administrativt er udløbet. Det er ikke anført, for hvilke klasser registreringen er sket. Herudover er klager
ikke fremkommet med oplysninger omkring klager. Det har ikke været muligt for klagenævnets sekretariat at finde oplysninger om klager på Internettet.
Indklagede, Glarmesterlauget i Danmark, har en hjemmeside liggende under domænenavnet ”glarmesterlauget.dk”, hvoraf blandt andet følgende fremgår: Glarmesterlauget i Danmark er en selvstændig arbejdsgiver- og brancheforening under Dansk Arbejdsgiverforening via SAMA - Sammenslutningen af Mindre Arbejdsgiverforeninger i Danmark, og har til formål at fremme de erhvervsmæssige
forhold for sine medlemmer - glarmestre. Foreningen har ca. 350 medlemmer, der beskæftiger ca.
750 svende og funktionærer samt 120 lærlinge, og er organisatorisk opdelt i 2 afdelinger - 1. afd.
Sjælland og øerne samt 2. afd. Jylland. Desuden har foreningen 15 lokalforeninger. Glarmesterlauget
i Danmark holdt 500 års jubilæum den 27. februar 1998.
Klager har ønsket at erhverve domænenavnet ”danskglarmesterforening.dk” fra indklagede og har
indbragt spørgsmålet herom for klagenævnet. Det fremgår ikke af sagen, hvorvidt der har været kontakt mellem parterne forud for indbringelsen, eller hvorledes forholdet mellem parterne i øvrigt måtte
være.
Indklagede har på sekretariatets forespørgsel oplyst, at registreringen af domænenavnet ”danskglarmesterforening.dk” er sket ud fra et ønske om at sikre sig muligheden for at tilpasse det nuværende
navn til mere moderne markedsføringsmæssige virkemidler, og i denne forbindelse er domænenavnet
”danskeglarmestre.dk” også registreret, at indklagede, Glarmesterlauget i Danmark, ofte i folkemunde benævnes ”Dansk Glarmesterforening” og at betegnelsen ”Glarmesterforening” tidligere forekom
i en nu under lauget fusioneret regional forening samt i lokalforeningsregi, hvilket er dokumenteret
via fremlæggelse af uddrag af lokalforeningsvedtægter og Glarmesterlaugets vedtægter begge indeholdende foreningsangivelser med ”Glarmesterforeningen” (bilag C og D til svarskriftet), at domænenavnet ”danskglarmesterforening.dk” ikke er til salg, og at indklagede har registreret bl.a. følgende
andre domænenavne: ”glarmesterlauget.dk”, ”glarmester.com”, ”glasnet.dk”, ”glasvagten.dk”, ”danskeglarmestre.dk”.
Indklagede, Glarmesterlauget, har desuden godtgjort at have varemærkeregistrering til et figurmærke
indeholdende ordene ”Dansk Glarmesterforening”, til et figurmærke med ordene ”Danske Glarmestre” og til et figurmærke lydende ”Glarmesterforeningen”. Alle 3 mærker er ansøgt den 20. februar
2002 og registreret den 20. marts 2002 i klasserne 35, 41 og 42.
Domænenavnet ”danskglarmesterforening.dk” blev ved sekretariatets opslag den 20. april 2003 ikke
anvendt aktivt. Hjemmesiden under domænet indeholdt alene følgende:
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Sekretariatet har ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure.
Parternes anbringender:
Klager har gjort gældende,
• at klager har en varemærkeret og derved fortrinsret til foreningens navn, herunder som domænenavn,
• at klager var etableret før indklagedes registrering af domænenavnet,
• at indklagede er Hans-Georg Nielsen som registrant og ikke Glarmesterlauget i Danmark,
• at indklagedes angivelser omkring Glarmesterlauget i Danmark er sagen uvedkommende,
• at det er uden betydning for sagen, at Hans-Georg Nielsen er ansat i Glarmesterlauget i Danmark,
og
• at hverken Hans-Georg Nielsen eller Glarmesterlauget i Danmark er medlem af klager eller antageligt vil kunne blive medlem.
Indklagede har gjort gældende,
• at indklagede, Glarmesterlauget, har en varemærkeret og derved ret til at anvende betegnelsen
”Dansk Glarmesterforening”, herunder som domænenavn,
• at indklagede er kendt under betegnelsen ”Dansk Glarmesterforening”,
• at medlemmer hos indklagede tidligere har anvendt betegnelsen ”Glarmesterforening”, og
• at Hans-Georg Nielsen er direktør for Glarmesterlauget i Danmark, og registreringen af domænenavnet ”glarmesterforeningen.dk” er foretaget i hans egenskab af direktør for lauget, som ligeledes er adressat for registreringen og betalingerne herfor.
Nævnets bemærkninger:
Indklagede har oplyst, at domænenavnet ”danskglarmesterforening.dk” er registreret af Glarmesterlauget, idet foreningens direktør Hans-Georg Nielsen har forestået den praktiske registrering som
fuldmægtig for foreningen. Dette understøttes af, at adressaten hos DK-Hostmaster A/S er anført
som Glarmesterlauget, samt at registreringsomkostningerne betales af Glarmesterlauget. Domænenavnet må derfor anses for registreret på Glarmesterlaugets vegne.

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Såvel klager som indklagede har indsendt dokumentation for at være indehaver af et registreret figurmærke, hvori betegnelsen ”Dansk Glarmesterforening” indgår.
Som sagen er oplyst, har nævnet derfor ikke grundlag for at antage, at klager har en bedre ret til
domænenavnet ”danskglarmesterforening.dk” end indklagede, eller at indklagede har handlet illoyalt
over for klager ved at registrere og opretholde domænenavnet.
Da indklagede har været først i tid med hensyn til at få domænenavnet registreret, kan nævnet på det
foreliggende grundlag ikke give klager medhold i kravet om at få domænenavnet overført.
Nævnet træffer herefter følgende
A F G Ø R E L S E:
Der kan ikke gives klageren, Dansk Glarmesterforening, medhold i, at indklagede, Hans-Georg Nielsen - Glarmesterlauget i Danmark, skal overdrage domænenavnet ”danskglarmesterforening.dk” til
klager.
Dato: 8. maj 2003

Dorte Olesen

__________________
Lene Pagter Kristensen
(Formand)

Jens Schovsbo

