
 

 

 

 

 

 

A meeting of the Management & Audit Committee wwiillll ttaakkee ppllaaccee iinn tthhee PPaarriisshh OOffffiiccee on Tuesday 
16th October 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.. 

 

 
 

 
11..  CChhaaiirrmmaann’’ss rreemmaarrkkss.. 

AAGGEENNDDAA  

 

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 1122tthh  SSeepptteemmbbeerr 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 3300..99..1188.. 
   TToo  ggiivvee  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ttoo  bbuuddggeett  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  22001199//22002200 

 

88..  AAuuddiitt mmaatttteerrss:: 
   TToo  nnoottee  tthhaatt  tthhee  EExxtteerrnnaall  AAuuddiittoorr  hhaass  iissssuueedd  aann  IInntteerriimm  RReeppoorrtt  wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  ppuubblliisshheedd  aass  

rreeqquuiirreedd.. 

99..  MMaannaaggeemmeenntt mmaatttteerrss:: 
   TToo ccoonnssiiddeerr  mmaatttteerrss  iinn  rreellaattiioonn  ttoo tthhee ttrraannssffeerr  ooff tthhee ddeevveellooppmmeenntt llaanndd ooffff PPrreebbeenndd  LLaannee  and 

ttaakkee aannyy rreeqquuiirreedd aaccttiioonn.. 
   TToo  ccoonnssiiddeerr  eemmppllooyyiinngg  aann  aaddddiittiioonnaall  FFaacciilliittiieess  AAssssiissttaanntt//LLiitttteerr  CCoolllleeccttoorr.. 

 

JJuulliiee MMuurrrraayy  
JJuulliiee MMuurrrraayy,, PPSSLLCCCC 

CClleerrkk ttoo WWeellttoonn--bbyy--LLiinnccoollnn PPaarriisshh CCoouunncciill 

99  OOccttoobbeerr  22001188 


