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

  
AAUUGGUUSSTT  1177,,  22000077  

  
FFiinnaannccee  OOffffiicceerr  PPrreessttoonn  ccaalllleedd  tthhee  mmeeeettiinngg  ttoo  oorrddeerr  aatt  1100::0000  AA..MM..  wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  CCoommmmiitttteeee  
mmeemmbbeerrss  pprreesseenntt::    AAllddeerrmmeenn  SSaamm  KKooooiikkeerr,,  LLllooyydd  LLaaCCrrooiixx,,  aanndd  MMaallccoomm  CChhaappmmaann;;  PPllaannnniinngg  
CCoommmmiissssiioonn  mmeemmbbeerr  MMiikkee  DDeerrbbyy;;  aanndd  CCiittyy  ssttaaffff::    GGrroowwtthh  MMaannaaggeemmeenntt  DDiirreeccttoorr  MMaarrcciiaa  EEllkkiinnss,,  
PPuubblliicc  WWoorrkkss  DDiirreeccttoorr  DDiirrkk  JJaabblloonnsskkii,,  aanndd  PPaarrkkss  &&  RReeccrreeaattiioonn  DDiirreeccttoorr  JJeerrrryy  CCoollee..    OOtthheerrss  
pprreesseenntt  iinncclluuddeedd::      CCiittyy  EEnnggiinneeeerr  RRoobbeerrtt  EElllliiss  ((pprrooxxyy)),,  PPrroojjeecctt  MMaannaaggeerr  DDaann  CCoooonn,,  aanndd  
AAddmmiinniissttrraattiivvee  CCoooorrddiinnaattoorr  JJaacckkiiee  GGeerrrryy..  
  
EElllliiss  moved, secondmoved, second  bbyy  CChhaappmmaann  aanndd  ccaarrrriieedd  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  mmiinnuutteess  ffoorr  JJuullyy  2200,,  22000077..  
  
PPrreessttoonn  pprreesseenntteedd  tthhee  FFiinnaanncciiaall  RReeppoorrttss  ffoorr  JJuullyy,,  22000077  aanndd  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthheerree  iiss  lliittttllee  aaccttiivviittyy  
aanndd  nnootteedd  tthhee  rreemmaaiinniinngg  ccoonnttiinnggeennccyy  bbaallaannccee..  
  
CCoooonn  rreevviieewweedd  tthhee  CCaappiittaall  PPllaann  ffoorr  SSttrreeeettss,,  DDrraaiinnaaggee,,  MMIIPP  PPrroojjeeccttss  ffoorr  AAuugguusstt,,  22000077  
rreeppoorrttiinngg  aann  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  CCllaarrkk  SSttrreeeett  SSaanniittaarryy  SSeewweerr  EExxtteennssiioonn  pprroojjeecctt  ttoo  rreefflleecctt  tthhee  ffiinnaall  
pprroojjeecctt  ccoosstt;;  aaddddiittiioonnaall  ccoosstt  ffoorr  bbaannnneerr  ppoollee  ddeessiiggnn  uunnddeerr  tthhee  DDoowwnnttoowwnn  AArreeaa  IImmpprroovveemmeenntt  
PPrroojjeecctt;;  aann  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  WWoonnddeerrllaanndd  aanndd  FFaallll  DDrriivvee  SSttrreeeett  &&  UUttiilliittiieess  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  pprroojjeecctt  ttoo  
rreefflleecctt  ppeennddiinngg  CChhaannggee  OOrrddeerr  NNoo..  11;;  aann  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  KKnnoollllwwoooodd  OOuuttffaallll,,  EElleemmeennttss  22  &&  2200  ffoorr  aa  
pprreelliimmiinnaarryy  uuppssttrreeaamm  eennggiinneeeerriinngg  ssttuuddyy;;  aanndd,,  aann  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  MMiisscceellllaanneeoouuss  IImmpprroovveemmeenntt  
PPrroojjeeccttss  ((MMIIPP))  ttoo  rreefflleecctt  tthhee  ffiinnaall  22000066  ccoossttss..    CCoooonn  nnootteedd  tthhaatt  tthheerree  aarree  nnoo  pprrooppoosseedd  cchhaannggeess  iinn  
tthhee  22000088  ––  22001122  SSuummmmaarryy  aanndd  aa  ppoossiittiivvee  ccaasshh  bbaallaannccee  iinn  tthhee  CCaappiittaall  PPllaann  SSuummmmaarryy..    KKooooiikkeerr  
moved, secondmoved, second  bbyy  CChhaappmmaann  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  CCaappiittaall  PPllaann  ffoorr  SSttrreeeettss,,  DDrraaiinnaaggee,,  MMIIPP  PPrroojjeeccttss  ffoorr  
AAuugguusstt,,  22000077..    AAllddeerrmmaann  KKooooiikkeerr  aasskkeedd  tthhaatt  110000  BBlloocckk  ooff  SSaaiinntt  CChhaarrlleess  SSttrreeeett  aanndd  LLiinnccoollnn  bbee  
ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  aa  ffuuttuurree  pprroojjeecctt..    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd..  
  
KKooooiikkeerr  moved, secondmoved, second  bbyy  CChhaappmmaann  aanndd  ccaarrrriieedd  ttoo  ccoonnttiinnuuee  tthhee  CCiittyy  //  SScchhooooll  bbooaarrdd  rroooomm  
ppooddiiuumm  rreemmooddeell  ttoo  mmaakkee  AADDAA  aacccceessssiibbllee;;  aanndd  ffuunnddiinngg  rreeqquueesstt  iinn  tthhee  aammoouunntt  ooff  $$22,,330000  ffrroomm  
CCoonnttiinnggeennccyy  ttoo  tthhee  SSeepptteemmbbeerr  2211,,  22000077  CCaappiittaall  IImmpprroovveemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg..  
  
EElllliiss  aaddddrreesssseedd  tthhee  KKnnoollllwwoooodd  DDrraaiinnaaggee  IImmpprroovveemmeenntt  PPrroojjeecctt  iinnddiiccaattiinngg  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  
CCoouunncciill  eexxpprreesssseedd  aann  iinntteerreesstt  iinn  aacccceelleerraattiinngg  tthhiiss  pprroojjeecctt  iinn  oorrddeerr  ttoo  aaddddrreessss  ssoommee  ssttoorrmmwwaatteerr  
iissssuueess  oonn  tthhee  110000  bblloocckk  ooff  CCaammbbeellll  SSttrreeeett..    HHee  rreemmiinnddeedd  tthhee  CCoommmmiitttteeee  mmeemmbbeerrss  tthhaatt  tthhee  
SSoouutthh  DDaakkoottaa  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTrraannssppoorrttaattiioonn  wwiillll  ffuunndd  ffiiffttyy  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  ddrraaiinnaaggee  iimmpprroovveemmeennttss  
aalloonngg  tthhee  rriigghhtt--ooff--wwaayy  aatt  CCaammbbeellll  SSttrreeeett  aanndd  HHwwyy  4444..    EElllliiss  rreeppoorrtteedd  vviissiittiinngg  wwiitthh  tthhee  SSDDDDOOTT  
aabboouutt  aacccceelleerraattiinngg  tthhiiss  pprroojjeecctt  aanndd  tthhee  SSDDDDOOTT  hhaass  rreeqquueesstteedd  aa  pprreelliimmiinnaarryy  ddeessiiggnn  rreeppoorrtt  wwiitthh  
pprroobbaabbllee  ccoossttss..    HHee  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  aann  aammeennddmmeenntt  ttoo  aann  eexxiissttiinngg  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  FFMMGG  
EEnnggiinneeeerriinngg  wwaass  nneeggoottiiaatteedd  aanndd  hhee  eexxppeeccttss  CCoouunncciill  aaccttiioonn  ttoo  aapppprroovvee..    UUppoonn  ssuubbmmiittttiinngg  aa  
pprreelliimmiinnaarryy  ddeessiiggnn  rreeppoorrtt,,  tthhee  SSDDDDOOTT  mmaayy  nneeeedd  ffoouurr  wweeeekkss  ttoo  rreevviieeww  tthhee  rreeppoorrtt..    KKooooiikkeerr  
moved, secondmoved, second  bbyy  CChhaappmmaann  aanndd  ccaarrrriieedd  ttoo  ccoonnttiinnuuee  tthhiiss  iissssuueess  ttoo  tthhee  JJaannuuaarryy  1188,,  22000088  CCaappiittaall  
IImmpprroovveemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg..  
  
EElllliiss  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  tthhee  SSoouutthh  DDaakkoottaa  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTrraannssppoorrttaattiioonn  hhaass  aa  pprroojjeecctt  ttoo  iimmpprroovvee  
EEllkk  VVaallee  RRooaadd  nnoorrtthh  ooff  IInntteerrssttaattee  9900;;  tthhaatt  iinncclluuddeess  wwiiddeenniinngg  aanndd  ccoonnccrreettee  ppaavviinngg  ooff  tthhrreeee  
llaanneess..    EElllliiss  iinnddiiccaatteedd  rreecceeiivviinngg  aa  rreeqquueesstt  ffrroomm  ttwwoo  aaddjjaacceenntt  ddeevveellooppeerrss,,  llooccaatteedd  oonn  eeiitthheerr  ssiiddee  ooff  
EEllkk  VVaallee  RRooaadd  aanndd  nnoorrtthh  ooff  tthhee  SSDDDDOOTT  iimmpprroovveemmeennttss,,  aasskkiinngg  tthhee  CCiittyy  ttoo  iimmpprroovvee  aann  aaddddiittiioonnaall  
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11,,000000  ffeeeett..    EElllliiss  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  tthhee  CCiittyy  LLiimmiittss  eexxtteennddss  ttoo  tthhee  cceenntteerr  ooff  tthhee  rrooaaddwwaayy  oonn  EEllkk  VVaallee  
RRooaadd;;  aanndd  ffrroomm  tthhee  cceenntteerr  eeaasstt  iiss  llooccaatteedd  iinn  tthhee  ttoowwnnsshhiipp  ooff  BBooxx  EEllddeerr..    HHee  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  
CCiittyy  ccoouulldd  ddoo  aa  mmiillll  aanndd  oovveerrllaayy  ffrroomm  tthhee  ppaavveedd  rrooaadd  ttoo  SSeeggeerr  DDrriivvee;;  bbuutt  tthhee  ddeevveellooppeerrss’’  rreeqquueesstt  
iiss  ffoorr  aa  ppaavveedd,,  tthhrreeee--llaannee  rrooaaddwwaayy..    EElllliiss  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  ttwwoo  ddeevveellooppeerrss  aarree  wwiilllliinngg  ttoo  
ccoonnttrriibbuuttee  $$110000,,000000  eeaacchh  ttoowwaarrdd  aa  pprroojjeecctt  eessttiimmaatteedd  ttoo  ccoosstt  $$334400,,000000  tthhaatt  ddooeess  nnoott  iinncclluuddee  tthhee  
ddeessiiggnn  ccoosstt..    HHee  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  tthhee  SSDDDDOOTT  iiss  wwiilllliinngg  ttoo  iinncclluuddee  tthhiiss  rrooaaddwwaayy  sseeccttiioonn  iinn  tthheeiirr  
eexxiissttiinngg  pprroojjeecctt;;  bbuutt  tthhee  CCiittyy  wwiillll  nneeeedd  ttoo  iiddeennttiiffyy  aa  ffuunnddiinngg  ssoouurrccee  ffoorr  tthhee  rreemmaaiinniinngg  $$114400,,000000..    
EElllliiss  iinnddiiccaatteedd  vviissiittiinngg  wwiitthh  BBooxx  EEllddeerr  ooffffiicciiaallss,,  wwhhoo  mmaayy  bbee  iinntteerreesstteedd  oonnllyy  iiff  tthhee  CCiittyy  iiss  wwiilllliinngg  ttoo  
ppaarrttiicciippaattee..    AAllddeerrmmaann  KKooooiikkeerr  qquueessttiioonneedd  tthhee  nneeeedd  ffoorr  tthhee  pprroojjeecctt  aanndd  ssuuggggeesstteedd  tthhiiss  pprroojjeecctt  
sshhoouulldd  bbee  wweeiigghheedd  aaggaaiinnsstt  tthhee  mmaannyy  ootthheerr  nneeeeddss  ooff  tthhee  CCiittyy..    EEllkkiinnss  aaddddrreesssseedd  tthhee  iinnccrreeaasseedd  
ddeevveellooppmmeenntt  iinn  tthhiiss  aarreeaa,,  ppooiinntteedd  oouutt  tthhee  rreessiiddeennttiiaall  ddeevveellooppmmeennttss  aanndd  ccoommmmeerrcciiaall  
ddeevveellooppmmeennttss  aalloonngg  MMaallll  DDrriivvee..    EEllkkiinnss  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  ttiimmeeffrraammee  ooff  tthheessee  ddeevveellooppmmeennttss  iiss  aa  
11  ttoo  55  yyeeaarr  ppeerriioodd;;  aanndd  ssuuggggeesstteedd  tthhee  CCiittyy  sshhoouulldd  ttaakkee  aaddvvaannttaaggee  ooff  tthhee  SSDDDDOOTT’’ss  pprroojjeecctt..    SShhee  
iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthheerree  iiss  aa  ppootteennttiiaall  ooff  aa  ttaaxx  iinnccrreemmeenntt  ddiissttrriicctt  iinn  tthhiiss  aarreeaa,,  bbuutt  tthhee  aarreeaa  eeaasstt  ooff  EEllkk  
VVaallee  RRooaadd  wwiillll  nnoott  bbee  iinncclluuddeedd  bbeeccaauussee  iitt  iiss  oouutt  ooff  tthhee  jjuurriissddiiccttiioonn  ooff  RRaappiidd  CCiittyy..    JJaabblloonnsskkii  
ssuuggggeesstteedd  tthhee  CCiittyy  ttaakkee  aaddvvaannttaaggee  ooff  BBooxx  EEllddeerr’’ss  iinntteerreesstt..    RReessppoonnddiinngg  ttoo  aa  qquueessttiioonn  ffrroomm  
AAllddeerrmmaann  KKooooiikkeerr,,  EElllliiss  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  CCiittyy  wwoouulldd  nneeeedd  ttoo  nneeggoottiiaattee  aann  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  BBooxx  
EEllddeerr  oonn  tthhee  rrooaaddwwaayy  mmaaiinntteennaannccee..    CChhaappmmaann  mmoovveedd,,  sseeccoonndd  bbyy  LLaaCCrrooiixx  ttoo  ddiirreecctt  ssttaaffff  ttoo  
ccoonnttiinnuuee  tthheeiirr  aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  rrooaadd  iimmpprroovveemmeenntt;;  aanndd  ttoo  ddiissccuussss  tthhee  CCiittyy’’ss  iinntteerreesstt  wwiitthh  BBooxx  
EEllddeerr..    EEllkkiinnss  uurrggeedd  tthhee  CCoommmmiitttteeee  mmeemmbbeerrss  ttoo  sseerriioouussllyy  ccoonnssiiddeerr  tthhee  ddeevveellooppeerrss’’  rreeqquueesstt  ssoo  
tthhaatt  ssttaaffff  mmiigghhtt  mmoovvee  ffoorrwwaarrdd  iinn  aa  pprroodduuccttiivvee  mmaannnneerr..    SSuubbssttiittuuttee  mmoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  KKooooiikkeerr,,  
sseeccoonndd  bbyy  CChhaappmmaann  ttoo  ccoonnttiinnuuee  tthhiiss  iissssuuee  ttoo  tthhee  SSeepptteemmbbeerr  2211,,  22000077  CCaappiittaall  IImmpprroovveemmeenntt  
CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg  iinn  oorrddeerr  ttoo  ggeett  mmoorree  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  tthhee  ddeevveellooppeerrss;;  wwhheerreeuuppoonn  EEllkkiinnss  
qquueessttiioonneedd  wwhhaatt  mmoorree  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  ttoo  bbee  ggaatthheerreedd..    AAllddeerrmmaann  KKooooiikkeerr  aasskkeedd  ffoorr  aa  ffoorrmmaall,,  
wwrriitttteenn  rreeqquueesstt  ffrroomm  iinntteerreesstteedd  ppaarrttiieess,,  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  ppaarraammeetteerrss  aanndd  jjuussttiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  pprroojjeecctt..    
EEllkkiinnss  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  tthhiiss  iiss  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  ddeevveellooppeerrss  aanndd  tthhee  SSttaattee;;  aanndd  ttoo  
ttaakkee  aaddvvaannttaaggee  ooff  ffuunnddss  ffrroomm  tthhee  ddeevveellooppeerrss  aanndd  aann  eexxiissttiinngg  SSDDDDOOTT  pprroojjeecctt..    WWiitthh  tthhee  ccoonnsseenntt  
ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss,,  AAllddeerrmmaann  KKooooiikkeerr  wwiitthhddrreeww  hhiiss  ssuubbssttiittuuttee  mmoottiioonn..    Substitute motion was made 
by Chapman, second by Kooiker  ttoo  aasskk  tthhaatt  tthhee  rreeqquueesstt  ccoommee  ffoorrwwaarrdd  iinn  aa  ffoorrmmaall  wwrriitttteenn  
rreeqquueesstt  ttoo  tthhee  CCiittyy..    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd.. 

Substitute motion was made 
by Chapman, second by Kooiker

 
  
CCoollee  aaddddrreesssseedd  tthhee  PPaarrkkss  aanndd  RReeccrreeaattiioonn  FFiivvee--YYeeaarr  PPllaann  uuppddaattee  eexxppllaaiinniinngg  tthhaatt  wwiitthh  tthhee  
ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  sskkaatteebbooaarrdd  ppaarrkkss  ffoorr  eeaasstt  aanndd  wweesstt  RRaappiidd  CCiittyy,,  tthhee  PPaarrkkss  aanndd  RReeccrreeaattiioonn  
AAddvviissoorryy  BBooaarrdd  aaddjjuusstteedd  tthhee  ppllaann  uussiinngg  tthhee  rreemmaaiinniinngg  pprroojjeecctt  mmoonniieess,,  ttoottaalliinngg  $$2233,,667744,,  ttoo  ffuunndd  
tthhee  PPaarrkkvviieeww  SSoouutthh  MMaasstteerr  PPllaann..    IInn  aaddddiittiioonn,,  $$114400,,000000  wwaass  rreeaallllooccaatteedd  ffrroomm  tthhee  BBrraaeebbuurrnn  ddoogg  
ppaarrkk  pprroojjeecctt  ttoo  ffuunndd  tthhee  PPaarrkkvviieeww  SSoouutthh  MMaasstteerr  PPllaann..    HHee  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  tthhee  ddoogg  ppaarrkk  iiss  oonn  hhoolldd  
bbeeccaauussee  ooff  pprriivvaattee  pprrooppeerrttyy  iissssuueess..    CCoollee  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  oorriiggiinnaallllyy,,  tthhee  BBooaarrdd  aallllooccaatteedd  $$1100,,000000  
ffoorr  tthhee  mmaasstteerr  ppllaann,,  wwhhiicchh  nnooww  ttoottaallss  $$117733,,667744..    RReessppoonnddiinngg  ttoo  aa  qquueessttiioonn  ffrroomm  EEllkkiinnss,,  CCoollee  
iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  hhee  wwoouulldd  bbeeggiinn  wwoorrkk  oonn  tthhee  mmaasstteerr  ppllaann  bbeeffoorree  tthhiiss  wwiinntteerr..    EEllkkiinnss  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  
tthhee  FFllooooddppllaaiinn  PPoolliiccyy  CCoommmmiitttteeee  mmeett  aanndd  ddiissccuusssseedd  tthhee  ppootteennttiiaall  ooff  ppuurrcchhaassiinngg  llaanndd  iinn  tthhee  
BBrraaeebbuurrnn  aarreeaa;;  aanndd  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  iitt  mmaayy  mmaakkee  mmoorree  sseennssee  ttoo  uussee  tthhee  $$114400,,000000  ffoorr  tthhee  llaanndd  
ppuurrcchhaassee..    CCoollee  ppooiinntteedd  oouutt  tthhaatt  tthheerree  iiss  $$111166,,000000  iinn  tthhee  FFiivvee--YYeeaarr  PPllaann  ffoorr  ppaarrkkllaanndd  
aaccqquuiissiittiioonn..    CCoollee  rreemmiinnddeedd  tthhee  mmeemmbbeerrss,,  tthhaatt  wwhhiillee  tthhee  llaanndd  ccaann  bbee  aaccqquuiirreedd,,  tthheerree  iiss  nnoo  
mmoonneeyy  ttoo  bbuuiilldd  aa  ppaarrkk  oonn  tthhee  ppuurrcchhaasseedd  llaanndd..    KKooooiikkeerr  moved, second  bbyy  CChhaappmmaann  ttoo  ccoonnttiinnuuee  
tthhiiss  iitteemm  ttoo  tthhee  SSeepptteemmbbeerr  2211,,  22000077  CCaappiittaall  IImmpprroovveemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg..    Amendment was 
offered  ttoo  ccoonnttiinnuuee  tthhiiss  iitteemm  ttoo  tthhee  OOccttoobbeerr  1199,,  22000077  CCaappiittaall  IImmpprroovveemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg..    
UUppoonn  aa  vvoottee  bbeeiinngg  ttaakkeenn  oonn  tthhee  mmoottiioonn  aass  aammeennddeedd;;  mmoottiioonn  ccaarrrriieedd  wwiitthh  CCoollee  vvoottiinngg  NNOO.. 

moved, second
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AAllddeerrmmaann  KKooooiikkeerr  bbrroouugghhtt  ffoorrwwaarrdd  tthhee  EEaasstt  MMeeaaddee  ddrraaiinnaaggee  cchhaannnneell  iinnddiiccaattiinngg  tthhaatt  aa  sseeccttiioonn  ooff  
tthhee  cchhaannnneell  rreemmaaiinnss  uunniimmpprroovveedd  aanndd  aasskkeedd  ffoorr  aann  uuppddaattee  oonn  tthhee  ssttaattuuss  ooff  tthhee  pprroojjeecctt..    
AAllddeerrmmaann  LLaaCCrrooiixx  bbrroouugghhtt  ffoorrwwaarrdd  aa  ccoonncceerrnn  ffrroomm  EErriicc  OOrrrriiss,,  VViinnoo  110000  aabboouutt  aa  ssaaffeettyy  iissssuuee  iinn  
tthhee  ddoowwnnttoowwnn  aarreeaa..  
  
TThheerree  bbeeiinngg  nnoo  ffuurrtthheerr  bbuussiinneessss,,  tthhee  mmeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd  aatt  1100::5555  AA..MM..;;  aanndd  iitt  wwaass  nnootteedd  tthhee  nneexxtt  
sscchheedduulleedd  mmeeeettiinngg  iiss  SSeepptteemmbbeerr  2211,,  22000077  aatt  1100::0000  AA..MM..  iinn  tthhee  CC//SSAACC  33rdrd  FFlloooorr,,  WWeesstt  
CCoonnffeerreennccee  RRoooomm..  
  


