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Velkommen 
Jakob Truelsen bød velkommen til registratormødet i Århus og takkede for det flotte 
fremmøde. Derefter blev dagens program gennemgået, efterfulgt af en bordrunde hvor alle 
kort fortalte deres navn samt fra hvilken virksomhed, de kom fra. 
 

Nyt fra DK Hostmaster 
Jakob Truelsen startede med at gennemgå de organisatoriske ændringer, som DK Hostmaster 
har gennemgået i det forløbne halve år siden sidste registratormøde. Ligeledes blev alle 
nyansatte præsenteret og deres arbejdsområder præciseret. 
 
Med udgangspunkt i DK Hostmaster overordnede strategi blev de tre hovedpunkter 
fremhævet, som organisationen i det daglige har fokus på samt arbejder efter. 

 Kunden i centrum 
 Leve op til vores fulde potentiale 
 Bedst i verden  

 
 
Jakob præsenterede den strategiske handlingsplan, som er opdelt i tre faser. Rækkefølgen 
repræsenterer i hvilken orden, der bliver prioriteret. 

 Registranter 



 Registratorer 
 Moderne backend 

 
Fase 1 nærmer sig sin afslutningen, med en fuldt funktionel Selvbetjeningsløsning. 
Fase 2 starter med fokus på registratorer og udvikling af EPP og nyt registratorsite. 
 
DK Hostmasters roadmap for 2016 blev gennemgået, med estimerede start- og slutdatoer på 
nedenstående projekter. 

 Ny selvbetjeningsløsning med nyt grafisk design 
 Nye grænseflader i DK Hostmaster 
 EPP 
 Registratorsite 
 Nyt layout på DK Hostmasters websites 
 Nyt på indholdssiden 

 
DK Hostmaster har igangsat et review af hele backend med assistance fra eksterne 
konsulenter, hvor det skal vurderes hvorvidt DK Hostmaster lever op til nutidige krav og 
standarder. Det er DK Hostmaster vurdering af backend skal køre så standardiseret som 
muligt.  For nuværende afventes rapporten, og det er lagt i Roadmap, at en opgradering af 
backend skal køre over 2017 og 2018.  

 
 
Etablering af Advisory Board 
Malene Hansen gennemgik på hvilken baggrund og med hvilket formål, at DK Hostmaster i 
januar 2016 meldte ud, at der skulle etableres et Advisory Board. Det blev præsenteret hvem 
de seks pladser var gået til og det første advisory board møde, der blev afholdt den 30. marts 
2016 i DK Hostmaster lokaler, blev gennemgået. Et af de punkter, som  specielt blev 
konkretiseret til advisory board mødet, var muligheden for en quick win liste. 
Under registratormødet blev de indkomne forslag til quick win listen gennemgået. 
 
 
 

EPP lancering 
Jonas Nielsen gennemgik de planlagte releases af EPP funktionaliteter. DK Hostmaster ønsker 
at præsentere specifikationer for hver enkelt release inden projekterne startes for at give 
mulighed for gennemlæsning og feedback. På den måde kan størst mulig enighed om måden 
nye features udformes på sikres. 
 

EPP roadmap 
 Renew domain 
 Update domain 
 Dnssec administration 
 Messaging 
 Nameserver administration 



 Change registration period 
 Contact administration 
 Wish list 

 
 

Plan for registrator-site 
Jonas Nielsen gennemgik planen for registrator-site projektet. Det første offentlige møde har 
været afholdt, hvor alle registratorer var inviteret til at give deres input til funktionaliteter og 
teknik. Feedback ville blive gennemgået og forslag medtaget i den endelige udarbejdelse af 
specifikationen.  
Når EPP projektet nærmer sig sin afslutning, og registrator-site projektet tager sin opstart, vil 
der igen blive indkaldt til møde. 
 
 

Afholdelse af høring 
Henriette Vignal-Schjøth præsenterede rammerne for den kommende høring om bekæmpelse 
af internetkriminalitet. Den offentlige høring afholdelse den 6. juni, og alle vil modtage en 
invitation. Henriette Vignal-Schjøth opfordrede de fremmødte registratorer til at deltage i 
høringen og give deres holdning til kende samt dele deres erfaringer.  
 
Der blev kort gennemgået status på valideringsproccessen. Processene er i sin afsluttende 
fase vedrørende kontakt til de endnu-ikke validerede registranter bag domænenavne. Tilbage 
er dog stadig en udfordring og beslutning, om hvad konsekvenser skal være, for de som ikke 
vil lade sig validere.  
Henriette Vignal-Schjøth fortalte  at  den juridiske afdeling i Q4 vil starte opgaven med at 
forenkle og modernisere DK Hostmasters generelle vilkår.  

 
 
ICANN58 
Malene Hansen fortalte, at Erhvervsstyrelsen har søgt om at bringe et ICANN møde til 
København, og det er planlagt fra den 11. marts til 16. marts 2017. Konferencen afholdes i 
Bella Centeret og det bliver et A-møde, hvilket betyder, at det er et stort møde.  
DK Hostmaster er i beslutningsprocessen om, på hvilket niveau DIFO skal involveres. På 
nuværende tidspunkt har DIFO planer om at afholde en større event, samt arrangere et side-
program, som vil kræve omfattende involvering fra det danske internetsamfund og 
interessenter.  
 
  

Transparent kommunikation 
Forbedret og mere transparent kommunikations er et fokuspunkt. Malene Hansen forklarede 
om de mange forskellige kanaler registratorerne har mulighed for at vælge ved kontakt til DK 
Hostmaster. De kanaler skal forenkles, svartiden skal nedbringes, og der vil blive indført et 
ticket system. Malene Hansen vil komme med en detaljeret udmelding om dette i juni måned. 



Fra jer til os 
 
Det blev foreslået, at den offentlige liste over registratorer kun skal indeholde f. eks. en top 30. 
Der er en holdning til, at det giver et ukorrekt billede af forretningen, når samtlige 
registratorer er listet, også dem som ikke er aktive.  
 
Det blev foreslået at DK Hostmaster, ligesom andre administratorer skal arbejde med 
kampagner og co-branding muligheder.  
Der er også en mulighed med økonomiske kompensationsprogrammer for blandt andet at 
sælge flere .dk domæner og øge fornyelsesraten. 
 
Der bliver udtrykt ønske om at statistikken bliver bedre, og at registratorerne får adgang til 
flere data.  
 
Der er forslag om at dele annonceringsomkostninger. Dette er en praksis, som også andre 
administratorer benytter sig af og betaler mellem 20 – 50% af udgifter til marketing-
kampagnen.  
 
Der bliver gjort opmærksom på at registreringsprocessen skal forløbe gnidningsløst, for at 
registratorerne vil være indstillet på at sælge flere .dk-domæner 
 
Da prisen på .dk-domæner i forvejen er meget lav, er det næppe sandsynligt, at det vil sælge 
flere .dkdomæner med en prisreduktion 
 
Hvis der skal planlægges at køre kampagner, skal det være målrettet specifikke segmenter. 
 
DK Hostmasters købe-domæner / aktiveringsproces er alt for langsom og omstændig. Derfor 
vil udenlandske registratorer ikke anbefale deres retailers at købe .dk-domæner. Når kunden 
køber et domænenavn skal det virke med det samme, ligesom det gør, når der købes hos 
andre administratorer.   
 
I god tid inden der er launch på den nye DK Hostmaster hjemmeside, skal ændringer meldes 
ud til registratorer, således at de har tid til at rette gamle URLs til nye URLs.  

 selvbetjening 
 generelle vilkår 
 registrator sider 
 ansøg om navneserver  
 SEO update 
 Redelegering 
 overdragelser 
 videoer 
 validerings formularer 

 
Det bliver foreslået, at vi i DK Hostmaster kigger på sitetraffic statistikker, for at vurdere 
hvilke sider der er mest brugte.  
 



Der bliver foreslået et nyt stykke software, som skal være bedre end Skype til at bruge ved 
remote-møder, da disse bliver efterspurgt fra dem, som ikke kan deltage 
 
Ventelisteproblematikken blev diskuteret, og det blev det foreslået, at DK Hostmaster dropper 
venteliste. Dette blev dog afvist, men det blev aftalt, at det har høj prioritet at få løst de 
udestående tekniske problemer. 
Det bliver foreslået at ventelisten skal være billigere og f. eks. skal koste det samme som at 
købe et domænenavn.  
 
 
 
Referant: Malene Hansen for DK Hostmaster 
 
 
 
 
 


