
1 
 

Referat af registratormøde november 2013 
Registratormøde 6. november 2013 ved DK Hostmaster, Kalvebod Brygge 45, København. 

NB: Registratormødet i Århus var aflyst pga. for få tilmeldinger. 

Dagsorden 

1. Velkomst 

2. Orientering om nuværende projekter 

3. Status på DNSSEC 

4. Opfølgning på sidste registratormøde 

5. roadmap over registratorforslag 

6. Opfølgning på registratorundersøgelse 

7. internationale nyheder 

8. fra jer til os 

Tilstede  

Fra DIFO og DK Hostmaster: John Schweitzer(JS), Lise Fuhr(LF), Jonas B. Nielsen, Erwin Lansing, 

Susanne Andersen, Niels Haarbo, Steen Jensen, Rikke Møller, Marianne Larsen, Terese Ravals, Inge 

Wisti  

Tom Sommer  Zitcom A/S 
Kenny Michelsen Zitcom A/S 
Mario Peschel  InterNetworX Ltd. & Co. KG 
Rieke Poppe  One.com 
Ashley La Bolle EPAG Domainservices GmbH 
Michael Toxværd Semler IT 
Peter Larsen  Larsen Data 
Kristian Ørmen Larsen Data 
Anders Gammelmark Larsen Data 
Johanne Lorenzo Larsen Data 
Jørgen Thomsen Talk Active ApS 
Christian B. Larsen DanDomain A/S 
Thomas Steen Rasmussen Siminn DK  

 

Ad. 1. Velkomst 

JS og LF bød velkommen. Noget af mødet vil være på dansk og noget på engelsk. DK Hostmaster havde aflyst mødet i 

Århus, så der kun var dette møde i København. JS gennemgik dagsorden og der var ingen spørgsmål eller yderligere 

emner til dagsorden. 

Ad. 2. Orientering af nuværende projekter 

DKH planlægger en del workshops i det kommende år, som registratorerne vil blive inviteret til. Det vil være med 

følgende emner: 

- Præaktivering af domænenavn 

- DNSSEC 

- Grundlæggende DNS 

- Procesforbedringer, herunder selvbetjening og hvordan den ser ud 

DKH er skiftet fra sikkerhedscertificeringen DS484 og til ISO27001 
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Internetdagen 

LF fortalte om Internetdagen, som DIFO var glad for både i forhold til emner og det store fremmøde. Evalueringen 

viste, at det ikke har nogen betydning om konferencen er gratis og at emnerne var blevet vurderet som gode i år. LF 

efterspurgte nye gode emner allerede nu til næste Internetdag. Særligt på det tekniske område. I år handlede det bl.a. 

om dmarc. Kristian Ørmen spurgte om der var en dato, for han mente, at jo tidligere ude, jo flere kommer der. LF 

svarede nej. 

Evaluering af registratormøde 

LF forklarede, at DKH var kede af, at der kom så få tilmeldinger til registratormødet i Århus i november måned. Derfor 

vil DKH gerne sende en undersøgelse til registratorerne efter mødet, for at evaluere de afholdte møder, og de ønsker 

registratorerne har til både mødernes indhold og antal. 

LF fortalte, at hun dags dato havde været til møde i ERST, hvor hun fik at vide, at domæneloven ville blive fremsat i 

Folketinget sidst i november med en forventet ikrafttræden den 1. marts 2014.  

Kristian Ørmen spurgte, om funktionen præaktiveringen ville få en høring. Ideoplægget til løsningsmodellen er nu et 

par år gammel, og det derfor ville være godt med en høring i stedet for en workshop. 

Peter Larsen sagde, at han mente, at grunden til der var så få tilmeldinger til registratormødet i Århus er, at det første 

registratormøde er det mest spændende, mens det efterfølgende møde i enten København eller Århus fungerer mere 

som en opfølgning. 

 Ad. 3 DNSSEC 

Erwin fortalte, at DKH havde talt med nogle af de største ISP’ere om at få resolvet DNSSEC. Der er planer om at 

gennemgå en ny løsning vedrørende de nøgleansvarlige på en workshop i løbet af næste år for at finde ud af, hvordan 

man bedst får rollerne konstrueret. Antallet af registrerede DNSSEC var pt. 8700 og Erwin håbede på, at den gode 

vækst i antal vil fortsætte i 2014. 

Rieke foreslog at give en rabat for at motivere Registratorerne til at fremme DNSSEC, men LF mente ikke det var vigtig 
for registranterne i en sole registry model. 
 

Ad. 4 Opfølgning på sidste registratormøde 

Jonas fortalte, at DKH havde arbejdet videre med de igangværende projekter og havde dermed blevet bedre til at 

arbejde med projektstruktur. 

Det betød at:  

1. Projektet med en gennemgang af DKH’s processers første fase var afsluttet.  

2. Selvbetjeningsprojektet for registranter vil være klar til programmering i 2014.  

3. EPP videreudvikling er på tegnebrættet, og der planlægges otte releases i 2014-2015, der ikke er prioriteret.  

4. Der er planer om et registratorsite i 2015.  

Jonas fremlagde følgende større opfølgninger fra sidste registratormøde: 
 
4.2 Order-confirmation service (”præ-aktiverings service”) 

- preact 1.0.0, mailing list available now 
- specification and service sandbox will be available within a few days 

I forhold til Kristian Ørmens spørgsmål om høring om præaktivering sagde Jonas, at de godt kunne lave en høring, men 

ville hellere lave en workshop. Specifikationerne var snart klar på preact 1.0.0, og så skulle han nok kommunikere dem 

ud til registratorerne. Præaktivering har forskellige problemer, og disse kan diskuteres på en workshop. LF og JS kan 

forholde sig til om en høring omkring det juridiske er nødvendig. 

4.6 Order-confirmation service statistics 
- Denne service vil blive tilgængelig for registratorer, når beta test fasen er overstået. 
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4.9 More information on WHOIS 
- Domain release date and DS information 
- WHOIS 2.0.0 vil blive frigivet indenfor et par dage til test hos registratorerne. 
- Kun WHOIS protokollen denne gang evt. andre services kan komme til senere.  

Jonas: Vi vil lave en whois 2.0 med f.eks. information omkring, hvornår et domæne er ledigt. Det er snart klar. Peter 
Larsen: fremgår det om domæner er blokerede? Jonas: ja, men det vises også som et frit domænenavn, som kan 
ansøges efter en særlig procedure. 
 
4.5 Domain availability Service 

- DAS 1.0.0 specification and mailing list available now 
- Service sandbox will be made available within a few days 

Jonas forklarede, at de forespørgsler, der har været fra registratorerne var dækket ind i de forskellige projekter, DKH 

har i roadmap. Men derudover blev der arbejdet på en ny online strategi og derefter bliver forslagspostkassen måske 

nedlagt. 

Der var på mødet en del diskussion om EPP og dens kvalitet. Peter Larsen mente, at den har været for ustabil til at 

registratorerne vil skifte helt til systemet. Der var efterspørgsel blandt registratorerne på et roadmap, der kunne vise 

de otte planlagte releases. 

Ashley forklarede, at hvis ikke alle funktioner under EPP var klar, så vil registratorerne ikke implementere det 

fuldstændig, fordi det ikke kan betale sig, når der stadigvæk skal laves funktioner manuelt. Derfor var det ærgerligt, at 

releasene på nuværende tidspunkt var estimeret op til to år. 

Jonas forklarede, at DKH ikke kunne implementere en fuldstændig standard EPP, fordi både DK Hostmasters 

forretningslogik og dansk lovgivning er anderledes. Men Jonas ville gerne se, hvad registratorerne prioriterede af 

releases, og lave roadmap i forhold til det. 

JS forklarede, at EPP med alle planlagte releases desværre ikke kunne blive lavet her og nu, fordi der også var mange 

ting på bordet lige nu, og nuværende første prioritet var selvbetjeningen og ny lovgivning.  

Der blev spurgt til, hvilke emner i domæneloven, der ville have betydning for prioriteringen, hvortil JS svarede at det 

f.eks. bliver DKHs opgave at sikre, at alle data er korrekte og at alle registranter er anonyme så snart de er blevet 

anonyme i CPR registreret. Derfor skal de matches med cpr-nummeret, og det vil være et stort arbejde at rense den 

eksisterende database samt sikre processer for nye registranter.  

Der blev udtrykt utilfredshed med, at registratorerne har efterspurgt mange tiltag, som DKH har noteret sig, men som 

ikke er blevet prioriteret og implementeret. Derfor var det frustrerende at komme til registratormøder, fordi DKH kom 

med for få implementerede registratorforslag. 

Der blev enighed om at lave en workshop med prioritering og dokumentation af EPP.  

 

Ad. 6. Registratorundersøgelse 

JS berettede om, at der var foretaget en registratorundersøgelse. 266 registratorer var blevet spurgt, rykket for, og 

nogle ringet op. Af dem havde 67 svaret. Af top 15-registratorerne er der 37 %, der har svaret.  

Resultaterne viste, at samlet set var der stor tilfredshed, men at på de enkelte områder, var det gået lidt tilbage fra 

året før. De positive områder var kundeservicen og der skulle arbejdes videre på at forbedre hjemmeside, 

selvbetjening samt betalingsfunktionalitet. 

I forhold til hjemmeside har DK Hostmaster gennemført en brugerundersøgelse i forhold til userability, der hjælper 

med at forbedre en ny hjemmeside. 

I forhold til betalingsfunktionalitet kigger DKH eks. på, hvordan man kan lægge betaling og opkrævningsgebyr 

sammen.  
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Ad. 7 Internationale nyheder 

LF gav en update om de internationale arrangementer, der er relevant for branchen i øjeblikket.  

DIFO deltog på IGF, Internet Governance Forum, hvor der bl.a. blev diskuteret emner om, hvad der sker på Internettet 

i forhold til governance. ICANN er gået sammen med andre infrastruktur selskaber og har udarbejdet et Montevideo 

statement om, at ICANN skal løsrives sig fra USA.  

Brasilien, der er blevet meget stødt over USAs aflytninger, vil holde et møde, der handler om, hvordan man ændre i 

den eksisterende governancestruktur i fremtiden med en model der er uden amerikansk dominans. 

Der vil være et ICANN møde i Argentina i november, hvor der vil blive diskuteret en strategisk plan for ICANN. LF 

sidder med i ATRT2 gruppen, sammen med repræsentanter fra Brasilien, Kina, USA, Australien, Rusland og to fra DK. 

Gruppen undersøger, hvordan tidligere rapporter og anbefalinger er blevet implementeret. Der er blevet udarbejdet 

en rapport, der er blevet sendt i høring nu. Til mødet i Argentina skal anbefalingerne diskuteres igennem med ICANN. 

Nogle af de anbefalinger, der er kommet frem er, at der skal være benchmarks, så de kan måle implementeringen 

anbefalinger, at der skal være mere gennemsigtighed i GAC, og at der er bedre oversættelse af deres arbejdet. 

Ad. 8 Fra jer til os 

Kenny Michelsen: Det vil være godt at se roadmap for de otte EPP punkter, så registratorerne kan se punkterne og 

tage stilling til, hvad der er relevant. 

Peter Larsen: Ønsker at DK Hostmaster evt. lade registratorerne prioritere dem, for at se, hvad der kommer ud af det.  

Peter Larsen: Fik en email fra DK Hostmasters system, om, at der var en der havde lavet en glue record. Hvorfor kan 

man det? Og er der noget, der har prøvet det, at man kan lave en glue record. Niels Haarbo svarede, at det sker hvis 

en navneserveransvarlig sender en request for at få et domænenavne redelegeret. Det kan en tredjepart oprette. I 

dette tilfælde er det ikke en glue record.  

Kristian Ørmen: Synes at DK Hostmaster skal holde en julefrokost eller et lignende arrangement, så registratorerne 

kan lære hinanden bedre at kende.  

 


