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Referat af mødet: 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 26. april 2021 

Referatet blev godkendt uden kommentarer 

 

2. Status på forretningen 

Status blev taget til efterretning af bestyrelsen 

 

3. Godkendelse af Business-rapport for maj 2021 

Business-rapporten blev godkendt af bestyrelsen 

  

4. Nyt brand for DK Hostmaster og DIFO 

Jakob Truelsen indledte diskussionen med at ridse det strategiske mål op. 

Herefter fremlagde Advice resultatet af arbejdet i de workshops, der har været afholdt og 
resultatet af den survey, der er gennemført på de foreslåede navne. 

Konklusionen på baggrund af dette er: 

• Der ses ikke nogen særlig brand value i DK Hostmaster. 
• Vores .dk logo ses at kommunikere godt 
• Af de alternativer som der er arbejdet med i processen ses kun PUNKTUM DK og 

DOT DK at være relevante 
• DOT DK fremhæves som væsentligste egenskab at være digitalt 
• PUNKTUM DK fremhæves som væsentligste egenskab at være trygt og sikkert. 



• I udtalen imellem DOT DK og PUNKTUM DK ses en lille præference for DOT DK. 
(52% vs 48%) 

• For 2/3 er udtalen ikke væsentlig (altså om det er DOT DK eller PUNKTUM DK når 
det er .dk) 

• Der er en præference for DOT DK blandt de yngre respondenter. 
• Både PUNKTUM.DK og DOT DK er næsten lige så kendte som DK HOSTMASTER. 

  

I tillæg til diskussionen omkring navnet, der skal erstatte DK Hostmaster, fremførte 
Advice, at brand-strategien skal være så samlet som muligt. Herunder at DK Hostmasters 
kobling til DIFO også håndteres. 

På baggrund af oplægget diskuterede bestyrelsen fremtidig retning. Der var enighed 
blandt alle om at brandet DK Hostmaster skal forlades. 

Diskussionen om dette emne genoptages på bestyrelsesmødet i september med henblik 
på at træffe endelig beslutning. 

 

5. Godkendelse af sikkerhedspolitik for DK Hostmaster og DIFO. 

Sikkerhedspolitikken blev godkendt. Bestyrelsen ønskede øget fokus på forhold vedr. EOL 
på virksomhedens løsninger. Direktionen vil sikre dette. 

 

6. Gennemgang af gennemførte analyser af tilfredshed 

Analyserne blev præsenteret og direktions foreslåede tiltag taget til efterretning. 

 

7. Aflevering af dokumentation til Erhvervsstyrelsen for efterlevelse af 
bekendtgørelse og domæneloven 

Afleveringen blev gennemført inden for den fastsatte deadline.  

Materielet er i sin helhed et mere samlet materiale modsat tidligere, hvor man kunne anse 
det for en række ikke sammenhængende delmaterialer. 

Den samlede rapport - undtaget forhold påpeget af IT-revisor - vil blive lagt åbent frem 
på vores hjemmeside i vores åbenheds- og transparensbestræbelser. 

Der er med udarbejdelsen af dette afrapporteringsformat blevet lagt en lang række 
dokumentation på vores hjemmeside, som ikke tidligere har været tilgængeligt for alle. 
 

8. Eventuelt 
Der var under eventuelt en diskussion vedr. prioriteringen af bestyrelsens møder 


