
CCAAPPIITTAALL  IIMMPPRROOVVEEMMEENNTTSS  PPRROOGGRRAAMM  MMIINNUUTTEESS  
CC  //  SSAACC  33RDRD  FFLLOOOORR,,  WWEESSTT  CCOONNFFEERREENNCCEE  RROOOOMM  

  
FFEEBBRRUUAARRYY  2233,,  22000077  

  
FFiinnaannccee  OOffffiicceerr  JJiimm  PPrreessttoonn  ccaalllleedd  tthhee  mmeeeettiinngg  ttoo  oorrddeerr  aatt  1100::0000  AA..MM..  wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  
CCoommmmiitttteeee  mmeemmbbeerrss  pprreesseenntt::    AAllddeerrmmeenn  KKaarreenn  OOllssoonn,,  RRoonn  KKrrooeeggeerr,,  aanndd  MMaallccoomm  
CChhaappmmaann;;  GGrroowwtthh  MMaannaaggeemmeenntt  DDiirreeccttoorr  MMaarrcciiaa  EEllkkiinnss,,  PPaarrkkss  aanndd  RReeccrreeaattiioonn  DDiirreeccttoorr  
JJeerrrryy  CCoollee,,  aanndd  EEnnggiinneeeerriinngg  PPrroojjeecctt  MMaannaaggeerr  DDaann  CCoooonn  ((pprrooxxyy))..    TThhee  ffoolllloowwiinngg  ssttaaffff  
mmeemmbbeerrss  iinncclluuddeedd::  EEnnggiinneeeerriinngg  PPrroojjeecctt  MMaannaaggeerr  RRoodd  JJoohhnnssoonn,,  LLiibbrraarryy  DDiirreeccttoorr  GGrreettaa  
CChhaappmmaann,,  FFiirree  CChhiieeff  GGaarryy  SShheepphheerrdd,,  AAccccoouunnttiinngg  CCoooorrddiinnaattoorr  TTrraaccyy  DDaavviiss,,  aanndd  
AAddmmiinniissttrraattiivvee  CCoooorrddiinnaattoorr  JJaacckkiiee  GGeerrrryy..  
  
CChhaappmmaann  moved, secondmoved, second  bbyy  OOllssoonn  aanndd  ccaarrrriieedd  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  mmiinnuutteess  ffoorr  JJaannuuaarryy  1199,,  
22000077..  
  
((IInnffoorrmmaattiioonn  OOnnllyy))  FFiinnaannccee  OOffffiicceerr  PPrreessttoonn  ggaavvee  aa  bbrriieeff  oovveerrvviieeww  ooff  tthhee  FFiinnaanncciiaall  RReeppoorrttss  
ffoorr  JJaannuuaarryy,,  22000077  nnoottiinngg  lliittttllee  aaccttiivviittyy  ffoorr  tthhee  mmoonntthh..  
  
PPrroojjeecctt  MMaannaaggeerr  CCoooonn  rreevviieewweedd  tthhee  ffiinnaall  22000066  CCaappiittaall  PPllaann  ffoorr  SSttrreeeettss,,  DDrraaiinnaaggee,,  MMIIPP  
PPrroojjeeccttss  ffoorr  FFeebbrruuaarryy,,  22000077  aanndd  rreeqquueesstteedd  pprroojjeeccttss  ooff  22000066  bbee  ccaarrrriieedd  oovveerr  ttoo  22000077  aass  
ffoolllloowwss::    SSttrreeeettss  iinn  tthhee  aammoouunntt  ooff  $$22,,666611,,558855;;  DDrraaiinnaaggee  iinn  tthhee  aammoouunntt  ooff  $$22,,335544,,441166;;  
MMiisscceellllaanneeoouuss  IImmpprroovveemmeennttss  iinn  tthhee  aammoouunntt  ooff  $$9911,,114477  ffoorr  aa  ttoottaall  ccaarrrryy  oovveerr  aammoouunntt  ooff  
$$55,,110077,,114488..    CChhaappmmaann  moved, secondmoved, second  bbyy  KKrrooeeggeerr  aanndd  ccaarrrriieedd  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  ccaarrrryyoovveerr  
ffoorr  tthhee  CCaappiittaall  PPllaann  ffoorr  SSttrreeeettss,,  DDrraaiinnaaggee,,  MMIIPP  PPrroojjeeccttss  ffrroomm  22000066  ttoo  22000077  iinn  tthhee  aammoouunntt  ooff  
$$55,,110077,,114488..  
  
OOllssoonn  moved, secondmoved, second  bbyy  CChhaappmmaann  aanndd  ccaarrrriieedd  ttoo  ccoonnttiinnuuee  tthhee  ddiissccuussssiioonn  ooff  tthhee  llaanndd  ssaallee  
ffoorr  tthhee  WWaallllyy  BByyuumm  ssiittee  ttoo  tthhee  MMaarrcchh  1166,,  22000077  CCaappiittaall  IImmpprroovveemmeennttss  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg..  
  
CChhaappmmaann  moved, secondmoved, second  bbyy  OOllssoonn  aanndd  ccaarrrriieedd  ttoo  ccoonnttiinnuuee  tthhee  VViissiittoorr  IInnffoorrmmaattiioonn  CCeenntteerr  
PPaavveemmeenntt  RReeppaaiirr  aanndd  DDrraaiinnaaggee  IImmpprroovveemmeennttss  ttoo  tthhee  MMaarrcchh  1166,,  22000077  CCaappiittaall  
IImmpprroovveemmeennttss  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg..  
  
OOllssoonn  moved, secondmoved, second  bbyy  CChhaappmmaann  aanndd  ccaarrrriieedd  ttoo  ttaabbllee  tthhee  ddiissccuussssiioonn  ooff  tthhee  DDoowwnnttoowwnn  
BBaannnneerr  PPoolleess  PPrroojjeecctt..  
  
FFiinnaannccee  OOffffiicceerr  PPrreessttoonn  aasskkeedd  ffoorr  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  GGoovveerrnnmmeenntt  BBuuiillddiinnggss  
CCaarrrryyoovveerr::    MMiilloo  BBaarrbbeerr  TTrraannssppoorrttaattiioonn  CCeenntteerr  RReemmooddeell  ffoorr  $$1155,,883311..0000;;  CCaannyyoonn  
LLaakkee//SShheerriiddaann  LLaakkee  RRooaadd  IIrrrriiggaattiioonn  ffoorr  $$7700,,330000..0000;;  aanndd  AAuuttoommaattiicc  IIrrrriiggaattiioonn  ffoorr  
$$3355,,000000..0000,,  iinnddiiccaattiinngg  tthhaatt  tthhee  rreeqquueesstt  ccoommeess  ffoorrwwaarrdd  ffrroomm  tthhee  PPuubblliicc  WWoorrkkss  DDeeppaarrttmmeenntt..    
KKrrooeeggeerr  moved, secondmoved, second  bbyy  OOllssoonn  aanndd  ccaarrrriieedd  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  BBuuiillddiinnggss  22000066  
CCaarrrryyoovveerr  PPrroojjeeccttss..  
  
((IInnffoorrmmaattiioonn  OOnnllyy))  FFiinnaannccee  OOffffiicceerr  PPrreessttoonn  rreevviieewweedd  tthhee  CCIIPP  ccaasshh  ffllooww  aannaallyyssiiss  
sspprreeaaddsshheeeett  nnoottiinngg  tthhee  ffuunndd  bbaallaannccee  aanndd  rreesseerrvvee  ffoorr  22000077;;  oouuttlliinneedd  tthhee  rreevveennuuee  ssoouurrcceess  
aass  ssaalleess  ttaaxx  rreecceeiippttss,,  iinntteerreesstt  eeaarrnniinnggss,,  MMiinnnneessoottaa  aasssseessssmmeennttss,,  RReedd  RRoocckk  IIDDPPFF  llooaann  
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rreeppaayymmeenntt,,  SShheerriiddaann  LLaakkee  RRooaadd  sseewweerr  rreeppaayymmeenntt,,  HHwwyy  7799  sseewweerr  rreeppaayymmeenntt,,  TTIIDD  4411  
rreeppaayymmeenntt,,  55th  SSttrreeeett  IIDDPPFF  rreeppaayymmeenntt,,  DDaakkoottaa  HHeeaarrttllaanndd  rreeppaayymmeenntt,,  aanndd  CCiivviicc  CCeenntteerr  
rreeppaayymmeenntt,,  aanndd  aann  iinntteerreesstt  ttrraannssffeerr  ttoo  tthhee  GGeenneerraall  FFuunndd;;  aanndd  aallssoo  oouuttlliinneedd  ffuunndd  uusseess  aass  
pprroojjeeccttss  ffoorr  ssttrreeeettss,,  ddrraaiinnaaggee  aanndd  mmiisscceellllaanneeoouuss  iimmpprroovveemmeennttss,,  DDCCAA  cchhaarrggeess,,  ppaarrkkss,,  DDCCAA  
cchhaarrggeess  ffoorr  CCiittyy  oowwnneedd  bbuuiillddiinnggss,,  ccoonnttiinnggeennccyy,,  ddeebbtt  sseerrvviiccee,,  aanndd  ffiirree  eemmeerrggeennccyy  vveehhiicclleess..    
HHee  nnootteedd  aa  bbaallaannccee  ccaarrrriieedd  ffoorrwwaarrdd  ooff  $$33..33  MMiilllliioonn..    RReessppoonnddiinngg  ttoo  aa  qquueessttiioonn  ffrroomm  
AAllddeerrmmaann  CChhaappmmaann,,  PPrreessttoonn  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  IIDDPPFF  rreeppaayymmeennttss  aarree  ccrreeddiitteedd  bbaacckk  ttoo  tthhee  CCIIPP  
rraatthheerr  tthhaann  tthhee  IIDDPPFF,,  bbeeccaauussee  tthhee  iinntteenntt  hhaass  aallwwaayyss  bbeeeenn  ttoo  ffiinndd  aannootthheerr  ssoouurrccee  ooff  ffuunnddiinngg  
ffoorr  tthhee  IIDDPPFF  pprroojjeeccttss.. 

th

 
  
FFiinnaannccee  OOffffiicceerr  PPrreessttoonn  bbrroouugghhtt  ffoorrwwaarrdd  ffoorr  rreevviieeww  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  BBuuiillddiinnggss  55--YYeeaarr  
PPllaann..    HHee  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  mmiisscceellllaanneeoouuss  pprroojjeeccttss  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  ppuubblliicc  ssaaffeettyy  
iissssuueess..    HHee  oouuttlliinneedd  tthhee  22000077  pprroojjeeccttss  aass  tthhee  FFiirree  SSttaattiioonn,,  wwhhiicchh  iiss  tthhee  rreeppllaacceemmeenntt  ffoorr  FFiirree  
SSttaattiioonn  ##77  aatt  11220055  NNoorrtthh  MMaappllee  AAvveennuuee..    IItt  wwaass  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  iitt  iiss  aannttiicciippaatteedd  ttoo  rreellooccaattee  
##77  nnoorrtthheeaasstt  ooff  IInntteerrssttaattee  9900;;  bbuutt  tthhaatt  tthhee  bbuuiillddiinngg  aatt  11220055  NN..  MMaappllee  AAvveennuuee  wwoouulldd  bbee  
rreettaaiinneedd  ttoo  hhoouussee  tthhee  aammbbuullaannccee  sseerrvviiccee..    AAllssoo  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  ppuubblliicc  ssaaffeettyy  pprroojjeeccttss  aarree  
tthhee  MMaaiinn  FFiirree  SSttaattiioonn  HHVVAACC  aanndd  aa  rreettaaiinniinngg  wwaallll  llooccaatteedd  oonn  aa  sseerrvviiccee  rrooaadd  oonn  EEaasstt  
BBoouulleevvaarrdd  aatt  NNeeww  YYoorrkk  SSttrreeeett..    PPaarrkkss  DDiivviissiioonn  pprroojjeeccttss  iinncclluuddeedd  cceemmeetteerryy  rrooaadd  ppaavviinngg  aanndd  
iirrrriiggaattiioonn,,  aannnnuuaall  aauuttoommaattiicc  iirrrriiggaattiioonn  pprroojjeeccttss  iinn  vvaarriioouuss  llooccaattiioonnss,,  eeqquuiippmmeenntt  mmaaiinntteennaannccee  
sshhoopp,,  aanndd  CCaannyyoonn  LLaakkee  //  SShheerriiddaann  LLaakkee  RRooaadd  iirrrriiggaattiioonn..    IItt  wwaass  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  ddeessiiggnn  
ffoorr  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  mmaaiinntteennaannccee  sshhoopp  aanndd  ggoollff  mmaaiinntteennaannccee  ffaacciilliittyy  iiss  9955  ppeerrcceenntt  ccoommpplleettee  
aanndd  tteennttaattiivveellyy  eessttiimmaatteedd  ttoo  ccoosstt  $$990000,,000000  --  $$11..55  MMiilllliioonn  ttoo  ccoonnssttrruucctt  eeaacchh  pprroojjeecctt..    SSttrreeeett  
DDiivviissiioonn  pprroojjeeccttss  iinncclluuddeedd  ccoolldd  ssttoorraaggee;;  aanndd  PPuubblliicc  WWoorrkkss  iinncclluuddeedd  aannnnuuaall  rrooooff  
rreeppllaacceemmeenntt  pprroojjeeccttss  aatt  vvaarriioouuss  llooccaattiioonnss..    FFoorr  22000077  tthhee  ttoottaall  ffoorr  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  BBuuiillddiinnggss  
55--YYeeaarr  PPllaann  iiss  $$11,,333355,,669922..    TThhee  ccaarrrryyoovveerr  ooff  22000066  ttoo  22000077  iiss  $$994433,,116622..    IItt  wwaass  ssuuggggeesstteedd  
tthhee  RRaappiidd  CCiittyy  PPuubblliicc  LLiibbrraarryy  AAccoouussttiicc  RReemmeeddiiaattiioonn  pprroojjeecctt  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  
BBuuiillddiinnggss  55--YYeeaarr  PPllaann;;  aass  wweellll  aass  aa  nneeww  ffiirree  ssttaattiioonn  ttoo  bbee  llooccaatteedd  nnoorrtthheeaasstt  aalloonngg  EEllkk  VVaallee  
RRooaadd..    FFiirree  CChhiieeff  SShheepphheerrdd  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  iitt  iiss  iimmppeerraattiivvee  ttoo  hhaavvee  tthhee  EEllkk  VVaallee  RRooaadd  ffiirree  
ssttaattiioonn  wwhheenn  tthhee  pprrooppoosseedd  sshhooppppiinngg  MMaallllss  aarree  ccoonnssttrruucctteedd  aalloonngg  IInntteerrssttaattee  9900..    HHee  aallssoo  
iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  iitt  iiss  ccrriittiiccaall  ttoo  hhaavvee  ##77  rreellooccaatteedd  bbeeffoorree  tthhee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  AAnnaammoossaa  
SSttrreeeett;;  aanndd  tthheerree  iiss  aa  nneeeedd  ffoorr  aann  eessttiimmaatteedd  $$220000,,000000  ttoo  uuppggrraaddee  tthhee  MMaappllee  AAvveennuuee  
ffaacciilliittyy..    PPrroojjeecctt  MMaannaaggeerr  JJoohhnnssoonn  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  SStteeeellee  SSttrreeeett  EEvviiddeennccee  BBuuiillddiinngg  wwiillll  
bbee  rreettuurrnneedd  ttoo  tthhee  SSttrreeeett  DDiivviissiioonn  wwhheenn  iitt  hhaass  bbeeeenn  rreellooccaatteedd  ttoo  CCeennttrree  SSttrreeeett..    IInn  
rreessppoonnssee  ttoo  aa  qquueessttiioonn  aasskkeedd,,  PPrreessttoonn  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  BBuuiillddiinngg  ppllaann  iiss  
aallllooccaatteedd  $$440000,,000000  aannnnuuaallllyy..    PPrroojjeecctt  MMaannaaggeerr  JJoohhnnssoonn  aasskkeedd  ffoorr  aann  aaddddiittiioonnaall  $$2255,,000000  iinn  
22000088  ffoorr  rrooooff  rreeppllaacceemmeenntt..    FFiirree  CChhiieeff  SShheepphheerrdd  iinnddiiccaatteedd  tthhee  rreemmaaiinniinngg  ffiirree  ssttaattiioonnss  mmuusstt  
bbee  eevvaalluuaatteedd  bbeeccaauussee  tthheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  rreemmooddeelleedd,,  ppiieeccee--mmeeaall..    PPrroojjeecctt  MMaannaaggeerr  JJoohhnnssoonn  
rreeppoorrtteedd  tthhaatt  hhee  iiss  wwoorrkkiinngg  oonn  aa  pprroojjeecctt  ttoo  rreennoovvaattee  tthhee  SSttrreeeett  SShhoopp  bbeeccaauussee  ffoouurr  
eemmppllooyyeeeess  aarree  mmaakkiinngg  uussee  ooff  aa  1144  XX  1166  ffoooott  rroooomm  aass  ooffffiiccee  ssppaaccee..    PPaarrkkss  &&  RReeccrreeaattiioonn  
DDiirreeccttoorr  CCoollee  iinnddiiccaatteedd  tthhee  cceemmeetteerryy  //  mmaaiinntteennaannccee  sshhoopp  nneeeeddss  ttoo  bbee  rreeppllaacceedd..    EEllkkiinnss  
moved, second  bbyy  CChhaappmmaann  ttoo  ccoonnttiinnuuee  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  BBuuiillddiinnggss  55--YYeeaarr  PPllaann  ttoo  tthhee  
MMaarrcchh  1166,,  22000077  CCaappiittaall  IImmpprroovveemmeennttss  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg;;  aanndd  ddiirreecctt  ssttaaffff  ttoo  ccoorrrreessppoonndd  
wwiitthh  aallll  CCiittyy  ddeeppaarrttmmeenntt  hheeaaddss  oonn  tthheeiirr  rreeqquueessttss  ffoorr  pprroojjeeccttss..    PPaarrkkss  &&  RReeccrreeaattiioonn  DDiirreeccttoorr  
CCoollee  wwoonnddeerreedd  wwhheetthheerr  aa  pprroojjeecctt  ccoossttiinngg  $$11  MMiilllliioonn  iiss  aapppprroopprriiaattee  ttoo  bbrriinngg  ttoo  tthhee  pprrooggrraamm,,  
ccoonnssiiddeerriinngg  oonnllyy  $$440000,,000000  iiss  aallllooccaatteedd  aannnnuuaallllyy..    AAllddeerrmmaann  KKrrooeeggeerr  bbeelliieevveedd  iitt  iimmppoorrttaanntt  
ttoo  llooookk  aatt  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  ffuunnddiinngg  ffoorr  GGoovveerrnnmmeenntt  BBuuiillddiinnggss..    PPrreessttoonn  aanndd  EEllkkiinnss  nnootteedd  tthhaatt  
tthhee  CCaappiittaall  IImmpprroovveemmeennttss  PPrrooggrraamm  wwaass  oorriiggiinnaallllyy  eessttaabblliisshheedd  oonnllyy  ffoorr  pprroojjeeccttss  ffoorr  ssttrreeeettss,,  

moved, second
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ddrraaiinnaaggee  aanndd  mmiisscceellllaanneeoouuss  iimmpprroovveemmeennttss..    UUppoonn  aa  vvoottee  bbeeiinngg  ttaakkeenn  oonn  tthhee  mmoottiioonn  ttoo  
ccoonnttiinnuuee,,  mmoottiioonn  ccaarrrriieedd..  
  
PPaarrkkss  &&  RReeccrreeaattiioonn  DDiirreeccttoorr  CCoollee  bbrroouugghhtt  aa  rreeqquueesstt  ffoorrwwaarrdd  ffoorr  tthhee  RReeaallllooccaattiioonn  ooff  22000077  
PPaarrkkss  &&  RReeccrreeaattiioonn  CCIIPP  FFuunnddss..    CCoollee  nnootteedd  tthhaatt  $$888811,,883300  iiss  ccaarrrriieedd  oovveerr  ffrroomm  22000066;;  aanndd  
eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  tthhee  OOmmaahhaa  SSttrreeeett  BBeeaauuttiiffiiccaattiioonn  ((FFoouunnddeerrss  PPaarrkk  RReessttrroooomm)),,  BBiikkee  PPaatthh  
IImmpprroovveemmeennttss  aatt  tthhee  FFaaiirrggrroouunnddss,,  aanndd  SStt..  JJooee  SSttrreeeett  LLaannddssccaappiinngg  EEnnhhaanncceemmeenntt  pprroojjeeccttss  
aarree  mmoovveedd  ttoo  22000099  wwhheenn  ggrraannttss  ffuunnddss  bbeeccoommee  aavvaaiillaabbllee..    FFuunnddss  iiddeennttiiffiieedd  iinn  22000077  ffoorr  
tthheessee  pprroojjeeccttss  aarree  rreeaallllooccaatteedd  ttoo  nneeww  pprroojjeeccttss..    CCoollee  oouuttlliinneedd  tthhee  22000077  aapppprroovveedd  aanndd  
ffuunnddeedd  pprroojjeeccttss  aass  tthhee  SSppoorrttss  FFaacciilliittyy  PPaarrttnneerrsshhiipp  FFuunndd,,  PPaarrkkllaanndd  AAccqquuiissiittiioonn,,  PPrreesssslleerr  
JJuunnccttiioonn  IIrrrriiggaattiioonn,,  RRoobbbbiinnssddaallee  PPaarrkk  RReessttrroooomm  RReennoovvaattiioonn,,  HHoorraaccee  MMaannnn  PPooooll  
GGeeootteecchhnniiccaall  SSeerrvviicceess,,  MMeeaaddoowwbbrrooookk  GGoollff  CCoouurrssee  bbrriiddggee  rreennoovvaattiioonn,,  MMaasstteerr  PPllaann  ffoorr  
PPaarrkkvviieeww  ssoouutthh  ppaarrkkllaanndd,,  SSwwiimm  CCeenntteerr  ccaarrppeett  rreeppllaacceemmeenntt,,  CCoommmmuunniittyy  CCeenntteerr  GGyymmss  
ccoouurrtt  ddiivviiddeerrss,,  CCaannyyoonn  LLaakkee  PPaarrkk  LLiigghhttiinngg  mmaasstteerr  ppllaann..    HHee  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  aammoouunntt  
aallllooccaatteedd  ffoorr  tthhee  BBrraaeebbuurrnn  DDoogg  PPaarrkk  eelleemmeennttss  aanndd  ffeenncciinngg  iiss  iinnccrreeaasseedd..    CCoollee  eexxppllaaiinneedd  
tthhaatt  tthhee  bbrriiddggee  aatt  MMeeaaddoowwbbrrooookk  GGoollff  CCoouurrssee  iiss  ccuurrrreennttllyy  cclloosseedd  ffoorr  ssaaffeettyy  rreeaassoonnss  aanndd  
ccoouurrtt  ddiivviiddeerrss  aatt  tthhee  ggyymmss  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  aa  ssaaffeettyy  iitteemm..    HHee  aallssoo  rreeppoorrtteedd  sseevveerraall  
ccaasseess  ooff  vvaannddaalliissmm,,  wwiitthhiinn  tthhee  llaasstt  4400  ddaayyss,,  ttoo  tthhee  lliigghhttss  iinn  CCaannyyoonn  LLaakkee  PPaarrkk..    OOllssoonn  
moved, secondmoved, second  bbyy  CChhaappmmaann  aanndd  ccaarrrriieedd  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  RReeaallllooccaattiioonn  ooff  22000077  PPaarrkkss  &&  
RReeccrreeaattiioonn  CCIIPP  FFuunnddss..  
  
FFiinnaannccee  OOffffiicceerr  PPrreessttoonn  pprreesseenntteedd  aa  lleetttteerr  ffrroomm  SShheerriiffff  HHoolllloowwaayy  rreeqquueessttiinngg  ffuunnddss  ffoorr  aa  
PPaarrkkiinngg  LLoott  aanndd  AAlllleeyy  PPaavviinngg  PPrroojjeecctt  ffoorr  tthhee  FFrriieennddsshhiipp  HHoouussee..    PPrreessttoonn  rreemmiinnddeedd  tthhee  
mmeemmbbeerrss  tthhaatt  tthhee  FFrriieennddsshhiipp  HHoouussee  iiss  CCiittyy  pprrooppeerrttyy..    PPrroojjeecctt  MMaannaaggeerr  CCoooonn  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  
iiff  tthhee  aalllleeyy  iiss  ppuubblliicc  rriigghhtt--ooff--wwaayy,,  iitt  mmaayy  bbee  eelliiggiibbllee  ffoorr  OOuutt--OOff--TThhee--DDuusstt  ffuunnddss..    EEllkkiinnss  
moved, secondmoved, second  bbyy  KKrrooeeggeerr  aanndd  ccaarrrriieedd  ttoo  ccoonnttiinnuuee  tthhee  rreeqquueesstt  ffoorr  ffuunnddiinngg  ffoorr  aa  PPaarrkkiinngg  
LLoott  aanndd  AAlllleeyy  PPaavviinngg  PPrroojjeecctt  ffoorr  tthhee  FFrriieennddsshhiipp  HHoouussee  ttoo  tthhee  MMaarrcchh  1166,,  22000077  CCaappiittaall  
IImmpprroovveemmeennttss  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg  ttoo  aallllooww  SShheerriiffff  HHoolllloowwaayy  ttiimmee  ttoo  pprreeppaarree  aann  eessttiimmaattee  
ffoorr  tthhee  pprroojjeecctt..  
  
IInn  rreessppoonnssee  ttoo  aa  qquueessttiioonn  ffrroomm  AAllddeerrmmaann  OOllssoonn,,  CCoollee  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  tthhee  MMaasstteerr  PPllaann  ffoorr  
PPaarrkkvviieeww  ssoouutthh  ppaarrkkllaanndd  ddooeess  nnoott  rreessuulltt  iinn  mmoorree  tteennnniiss  ccoouurrttss..  
  
TThheerree  bbeeiinngg  nnoo  ffuurrtthheerr  bbuussiinneessss,,  tthhee  mmeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd  aatt  1111::1100  AA..MM..;;  aanndd  iitt  wwaass  nnootteedd  
tthhee  nneexxtt  sscchheedduulleedd  mmeeeettiinngg  iiss  sseett  ffoorr  MMaarrcchh  1166,,  22000077  aatt  1100::0000  AA..MM..  iinn  tthhee  CC//SSAACC,,  33rdrd  
FFlloooorr,,  WWeesstt  CCoonnffeerreennccee  RRoooomm..  


