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Kære forældre og børn/unge, 
 
Albertslund Kommune har - som et pilotprojekt – indført et betalingskortsystem på Bakkens 
Hjerte og Klub Storagergård, som skal gøre klubberne kontantløse samt gøre betaling mere ef-
fektiv og sikker for forældre, klubbrugere og klubberne. 
 
Hvis erfaringerne er gode, vil betalingskort-systemet ligeledes blive implementeret i andre dele af 
Albertslund Kommunes enheder.  
 
Betalingskortet skal bruges til at betale for køb i klubbernes cafeer og værksteder samt for aktivi-
teter og ture i klubben (køb af enkeltvarer under kr. 200). Klubberne har dog en særskilt ordning 
med hensyn til betaling og tilmelding til f.eks. ture og kolonier, der koster mere end 200 kr., men 
dette får du nærmere information om, når ture og kolonier af denne type udbydes af klubben. 
 
Betalingskortet skal af forældrene tankes op via en portal på internettet. Kortet er påført barnets 
navn og har en chipfunktion uden pinkode. Kortet er personligt.  
 
For at forebygge misbrug fremkommer der et billede af kortholderen på kasseapparatet, når kor-
tet indlæses, så kassebetjeneren altid kan tjekke, at det er den rette person, der bruger kortet. 
Hvis kortet mistes, kan det spærres via internetportalen. 
 
Kortet aktiveres på www.albertslund.cposonline.dk.  

http://www.albertslund.cposonline.dk/
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Som forældre får I via Nem-ID en personlig portalindgang (via ovennævnte adresse), hvor I kan se 
kortopfyldninger og kontoudtog over forbrug på kortet. Har I flere børn i de to klubber, vil de 
fremgå af den samme portalindgang.  
Der er vedlagt en ”Quickguide” sammen med dette brev, så I kan komme godt og sikkert i gang.  
 
Få mere information om Albertslund Kommunes betalingskort på www.albertslund.dk/bor-
ger/det-digitale-betalingskort. På denne side finder I bl.a. relevante kontaktoplysninger til 
support af betalingskortløsningen.  
Du kan også få flere informationer ved at kontakte klubben. 
 
Betalingssystemet overholder lovgivning om opbevaring af personfølsomme oplysninger.  
 
Eventuelt uforbrugte penge på et kort der lukkes, kan selvfølgelig tilbageføres til den tilknyttede 
e-bankskonto. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Albertslund Kommune 
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