
 

  

  
A meeting of the Management & Audit Committee wwiillll  ttaakkee  ppllaaccee  iinn  tthhee  PPaarriisshh  OOffffiiccee on Tuesday 1st 
May 2018 at 7.30pm.  All members of the Council are requested to attend, if possible. TThhee  mmeeeettiinngg  iiss  

ooppeenn  ttoo  tthhee  ppuubblliicc..    PPrriioorr  ttoo  tthhee  ssttaarrtt  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg  aa  ppuubblliicc  ffoorruumm  ooff  nnoott  mmoorree  tthhaann  1155  mmiinnuutteess  wwiillll  

bbee  hheelldd..    TThhee  ppuubblliicc  mmaayy  aaddddrreessss  tthhee  ccoouunncciill  oonn  ccuurrrreenntt  mmaatttteerrss  oorr  iissssuueess  tthhaatt  mmaayy  bbeeccoommee  ffuuttuurree  

aaggeennddaa  iitteemmss..  

AAGGEENNDDAA    
11..  CChhaaiirrmmaann’’ss  rreemmaarrkkss..  

  

22..  TToo  rreecceeiivvee  aappoollooggiieess  aanndd  rreessoollvvee  ttoo  aacccceepptt  rreeaassoonnss  ffoorr  aabbsseennccee..  

  

33..  DDiisscclloossuurree  ooff  ppeeccuunniiaarryy  iinntteerreessttss    
DDeeccllaarraattiioonn  ooff  aannyy  ddiisscclloossaabbllee  ppeeccuunniiaarryy  iinntteerreesstt  iinn  aa  mmaatttteerr  ttoo  bbee  ddiissccuusssseedd  aatt  tthhee  mmeeeettiinngg  aanndd  wwhhiicchh  iiss  nnoott  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  

rreeggiisstteerr  ooff  iinntteerreessttss..  MMeemmbbeerrss  aarree  rreemmiinnddeedd  tthhaatt  tthheeyy  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  lleeaavvee  tthhee  rroooomm  dduurriinngg  tthhee  ddiissccuussssiioonn  aanndd  vvoottiinngg  oonn  

mmaatttteerrss  iinn  wwhhiicchh  tthheeyy  hhaavvee  aa  ddiisscclloossaabbllee  ppeeccuunniiaarryy  iinntteerreesstt,,  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  tthhee  iinntteerreesstt  iiss  eenntteerreedd  iinn  tthhee  rreeggiisstteerr  ooff  mmeemmbbeerrss’’  

iinntteerreessttss  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  tthhee  MMoonniittoorriinngg  OOffffiicceerr..    

44..  NNootteess  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg  hheelldd  oonn  3300
tthh

  JJaannuuaarryy  22001188  ttoo  bbee  aapppprroovveedd  aanndd  ssiiggnneedd  aass  tthhee  mmiinnuutteess..  

  

55..  CClleerrkk’’ss  RReeppoorrtt  ((ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  oonnllyy))..  
  

66..  CCoorrrreessppoonnddeennccee  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  oonnllyy  aass  ppeerr  aattttaacchheedd  lliisstt..  
TToo  nnoottee  ggeenneerraall  ccoorrrreessppoonnddeennccee  ((ppuubblliiccaattiioonnss  aanndd  lleetttteerrss  aarree  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  iinnssppeeccttiioonn  iinn  tthhee  PPaarriisshh  OOffffiiccee))..  
  

77..  FFiinnaanncciiaall::  

TToo  rreecceeiivvee  ddeettaaiillss  ooff  tthhee  CCoouunncciill’’ss  iinnccoommee,,  eexxppeennddiittuurree  aanndd  EEaarr  MMaarrkkeedd  RReesseerrvveess  aatt  3311..33..1188..  
  

88..  AAuuddiitt  mmaatttteerrss::  

  TToo  rreecceeiivvee  tthhee  iinntteerrnnaall  aauuddiittoorr’’ss  rreeppoorrtt..  

  TToo  rreecceeiivvee  tthhee  SSttaatteemmeenntt  ooff  AAccccoouunnttss  ffoorr  22001177//22001188  pprriioorr  ttoo  ssiiggnniinngg  ooffff  aatt  FFuullll  CCoouunncciill..  
  

99..  MMaannaaggeemmeenntt  mmaatttteerrss::  

  TToo  ccoonnssiiddeerr  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  DDeeppuuttyy  CClleerrkk’’ss  hhoouurrss..  

  TToo  ddiissccuussss  tthhee  pprreesseennttaattiioonnss  ggiivveenn  aatt  tthhee  AAnnnnuuaall  PPaarriisshh  MMeeeettiinngg  rreeggaarrddiinngg  tthhee  ttrraannssffeerr  ooff  llaanndd  

aanndd  iittss  ppoossssiibbllee  uusseess  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  110066  AAggrreeeemmeenntt  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  llaanndd  ooffff  PPrreebbeenndd  

LLaannee  aanndd  ttaakkee  aannyy  rreeqquuiirreedd  aaccttiioonn..  

  TToo  ccoonnssiiddeerr  rreeddeeeemmiinngg  tthhee  PPuubblliicc  WWoorrkkss  LLooaann  ffrroomm  mmoonniieess  iinn  RReesseerrvveess  aanndd  ttaakkee  aannyy  aaccttiioonn  

rreeqquuiirreedd..  

  TToo  ccoonnssiiddeerr  nneeww  ppoolliicciieess  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  nneeww  GGDDPPRR  RReegguullaattiioonnss  ffoorr  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  

aaddooppttiioonn  ttoo  FFuullll  CCoouunncciill..  

  TToo  rreevviieeww  tthhee  nneeww  MMooddeell  SSttaannddiinngg  OOrrddeerrss  ffoorr  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  aaddooppttiioonn  ttoo  FFuullll  CCoouunncciill..  

  TToo  ccoonnssiiddeerr  rreeccoommmmeennddiinngg  ttoo  FFuullll  CCoouunncciill  tthhee  ppuurrcchhaassee  ooff  aa  SSaaffee  ffoorr  ssaaffeekkeeeeppiinngg  ooff  

ddooccuummeennttss..  

 Julie Murray 

JJuulliiee  MMuurrrraayy,,  PPSSLLCCCC  
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