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Indklagedes påstand (se vejledningens pkt. 2.3)

frifindelse

Sagsfremstilling (se vejledningens pkt. 2.4)

 Siden 1996 har jeg drevet hjemmesider med information om Dragør, som er den by jeg er født, 
opvokset i og hvor jeg har boet hele mit liv (Se bilag A)

 Den 7/9 1998 blev DIET’s Internetgruppes etableret med mig som formand (Bilag B, C). Fortsat 
udvikling af hjemmesiderne skete i samarbejde med internetgruppen.



 Af Bilag E fremgår det at DIET (Dragør Initiativ-, Erhvervs- & Turistråd) nu hed DET (Dragør 
Erhvervs- & Turistråd) og at jeg også i 2001 var aktivt i i bestyrelsen, ligesom Axel Bendtsen 
(klageren) også var en del af bestyrelsen.

 14/2-2002 registrerede jeg Visitdragoer.dk med det formål at etablere en hjemmeside med 
information primært rettet mod turister. Den blev etableret med indhold på dansk, engelsk, tysk, 
svensk og hollandsk.

 I september 2002 var jeg formand for DET hvilket fremgår af bilag F. Deraf fremgår det også at der 
er store interne problemer afledt af politiske forhold som opstod efter kommunalbestyrelsesvalget i 
2001.

 10/10-2002 vælger jeg at udtræde af bestyrelsen (Bilag G og H) – Indenfor kort tid herefter 
nedlægges DET.

 2/4-2003 blev visitdragoer.com registreret af en domæneopkøber fra Panama og sat det til en pris 
som jeg under ingen omstændigheder var i stand til at betale . Det erfarede jeg først senere, hvorfor 
jeg over en periode sikrede mig forskellige variationer af domænenavnet som stadig var ledige, så 
ikke de også skulle blive registreret af domæneopkøbere med salg for øje.

 Ifølge klagerens bilag 6 fremgår det at Dragør Turistråd (burde hedde Dragør Turistforening) blev 
etableret i 2009. Det påstås at det var som en afløsning af DET, men der er gået 7 år siden DET blev 
nedlagt, så det er ikke en afløsning men en nyetableret forening.

 Jeg deltog på den stiftende generalforsamling i 2009 og blev valgt som den ene af de to revisorer 
sammen med Else Lykke Madsen. Denne post har jeg haft indtil generalforsamlingen i 2017, hvor 
både Else og jeg valgte at trække os i forbindelse med kassererskifte. 

 Da jeg siden etableringen af turistforeningen har været revisor for denne, har turistforeningen haft rig
mulighed for at kontakte mig om en eventuel overdragelse af domænet. Men første kontakt angående
et samarbejde skete først den 12/3-2014 (Bilag I og J) – altså næsten 5 år efter turistforeningen blev 
stiftet.
Der er ingen opfølgning på dette møde og ej heller en efterfølgende dialog.

 13/5-2014 henvender Annet Nyvang sig til mig angående visit-dragoer.com idet som hun siger ”(vi 
skal jo også have siden oversat til engelsk i nær fremtid)” (Bilag K). Jeg jeg besvarer hende med en 
reference til mødet med Axel Bendtsen den 12/3 samme år, hvor jeg stadig afventer et udspil. 

 I løbet af 2015 fik politikerne i Dragør forståelse for vigtigheden af at have fokus på erhvervslivet og
turismen og ansatte i maj 2015 Claus Rex som Erhvervs- & Turistchef og jeg følte at der nu var 
kommet styr på dette fra politisk side. Jeg rykkede derfor ved flere lejligheder Axel Bendtsen i 
perioden oktober 2015 – maj 2016 for en opfølgning på tidligere drøftelser. Det lykkedes at få et 
møde i stand mellem Claus, Axel og mig den 2. juni 2016 hvilket resulterede i et ”Forslag til 
organisering af den digitale markedsføring af Dragør” (Bilag L) udfærdiget af Claus Rex. 
Desværre kom der heller ikke her nogen opfølgning eller yderligere dialog.

 Der går igen  nogle år, indtil 3/1-2020, hvor jeg får en mail (Bilag M) fra Jerrik Walløe som starter 
med at rose mig for mit arbejde igennem næsten 20 år, men også indeholder truslen ”Jeg vil 
orientere dig om, at Dragør Turistråds bestyrelse har besluttet at indgive en klage til 



www.domaeneklager.dk, såfremt du ikke ønsker at medvirke til at overdrage nedenfor nævnte visit 
hjemmesider.” - Jeg vælger naturligvis ikke at besvare en sådan mail.

 Klager har i dokumentet ”Klage over visitdragoer.dk_48959.pdf” fremsat nogle argumenter for 
hvorfor de skal have domænet og hvorfor jeg ikke skal. Disse argumenter har jeg kommenteret i 
Bilag N.

Begrundelse for påstanden (anbringender) (se vejledningens pkt. 2.5)

• Visitdragoer.dk er et generisk domænenavn, og visitdragoer er hverken varemærkeregistreret som 
tekst eller som logo som for eksempel visitdenmark. Klager kan derfor ikke påkalde sig nogen 
eksklusive rettigheder til domænenavnet. Loven om Visitdenmark nævner heller ikke noget om at 
domæner som begynder med ”visit” er forbeholdt bestemte aktører. Vores nærmeste nabokommuner,
Tårnby og København, har ikke registreret visit-domæner.

• VisitDragør er en af mig i snart 18 år privat drevet internationalt rettet informationstjeneste. Jeg 
driver tjenesten under domænenavnet visitdragoer.dk og variationer af dette domænenavn. 
Visitdragoer.dk bliver løbende opdateret af mig og har et indhold som man kan forvente af en 
hjemmeside med det pågældende domænenavn. Jeg har tillige en aktiv e-mail-adresse 
info@visitdragoer.dk der har været anvendt af mig igennem mange år. Ud over 
informationstjenesten benytter jeg også VisitDragør som reference i forbindelse med 
konsulenttjenester.

• Turistforeningen angiver i klagen, at de har den opfattelse, at jeg anvender domænet i strid med god 
domænenavnesskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1 og at registreringen alene er opretholdt med 
henblik på salg eller udlejning i strid med domænelovens § 25, stk. 2.
Den beskyldning vil jeg blankt afvise. Domænet er overhovedet ikke til salg og har aldrig været det. 
Beskyldningen er fabrikeret specielt til denne klage og er fremsat for at stille mig i et dårligt lys. 
Mailen som jeg har modtaget fra klageren i januar (bilag M) bliver endda indledt med ”Du har 
tidligt været fremsynet på hjemmeside området; og i øvrigt igennem mange år gjort et stort stykke 
arbejde for erhverv og turisme i Dragør. Det fortjener du stor ros og anerkendelse for!”. Jeg vil også
påstå, at både turistforeningen og politikerne i Dragør har udvist en uhørt mangel på rettidig omhu 
ved bare at lade stå til i så mange år.

Jeg er derfor af den overbevisning at klageren har ikke bedre/mere ret til domænenavnet 
visitdragoer.dk end indklagede og jeg indstiller til Klagenævnet for Domænenavne at jeg frifindes 
for anklagerne og at domænet visitdragoer.dk derfor ikke skal overdrages.

Bilag (se vejledningens pkt. 2.6)

Bilag A - DRAGOER- (Dragør på internettet - Forhistorien 13-10-1998).pdf

Bilag B - DIET-R~1 (Referat af konstituerende møde i DIET's Internetgruppe 07-09-1998).pdf

Bilag C - Pressemeddelelse 08-11-1998.pdf

Bilag D - Kommuner 17-01-1999.pdf

mailto:info@visitdragoer.dk


Bilag E - GF referat 2001-03-12 referat200105112.pdf

Bilag F - Bestyrelsesmøde i DET 2002-09-06 bm020918.pdf

Bilag G - Indkaldelse evt nedlæggelse af DET 2002-10-04 bm021010i.pdf

Bilag H - 2002-10-10 DET-opsigelse3.pdf

Bilag I - 2014-03-12 Mail fra Axel om turisthjemmeside.pdf

Bilag J - 2014-03-12 Mail fra Axel om turisthjemmeside-bilag.pdf

Bilag K - 2014-05-13 Mail fra Annette Nyvang.pdf

Bilag L - 2016-06-23 Claus Rex Dragør Forslag til organisering af den digitale markedsføring af Dragør.pdf

Bilag M - 2020-01-03 Mail fra Jerrik Walløe.pdf

Bilag N - Bemærkninger til klagerens argumenter.pdf




