
MMiiddddllee  IIssllaanndd  ddeevveellooppmmeenntt  uuppddaatteess::  

LLaasstt  mmoonntthh  II  pprroommiisseedd  aa  sseerriieess  ooff  ffoouurr  pprroojjeecctt  pprrooggrreessss  rreevviieewwss..  TThhiiss  mmoonntthh,,  wwee  llooookk  aatt  tthhee  tteeaamm  aanndd  ssttaakkeehhoollddeerrss  iinnvvoollvveedd  

iinn  tthhee  eennttiirree  wwoorrkk  ttoowwaarrddss  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  ddeessiiggnn,,  ccoonncceepptt  aanndd  lliicceennssiinngg..  MMaannyy  ttiimmeess  hhaavvee  II  bbeeeenn  aasskkeedd  wwhhoo  iiss  ddeeaalliinngg  wwiitthh  

tthhee  pprroojjeecctt,,  ddoo  yyoouu  hhaavvee  eennoouugghh  ssuuppppoorrtt  aanndd  eexxppeerrttiissee  oonn  bbooaarrdd,,  aanndd  ddoo  yyoouu  hhaavvee  aa  pprroojjeecctt  mmaannaaggeemmeenntt  tteeaamm??  TThhee  CClluubb  hhaass  

hhaadd  aa  DDeevveellooppmmeenntt  CCoommmmiitttteeee  iinn  ppllaaccee  ssiinnccee  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  ttaallkkss  iinn  22000088..  FFiirrsstt,,  DDaavviidd  TTaaiitt  cchhaaiirreedd  wwhhiillee  hhee  wwaass  

vviiccee  ccoommmmooddoorree,,  tthheenn  MMaarrkk  CClliifftt  aass  vviiccee  ccoommmmooddoorree,,  aanndd  nnooww  BBaarrrryy  HHiillll,,  ppaasstt  ccoommmmooddoorree  ooff  tthhee  CClluubb..  FFrroomm  tthhee  bbeeggiinnnniinngg,,  

wwee  ssoouurrcceedd  iinn--hhoouussee  eexxppeerrttiissee  ttoo  aannaallyyssee  vvaarriioouuss  ddeevveellooppmmeenntt  ooppttiioonnss  aanndd  llooccaattiioonnss..  IInn  22001100,,  iitt  bbeeccaammee  oobbvviioouuss  tthhaatt  MMiiddddllee  

IIssllaanndd  wwaass  tthhee  bbeesstt  ppllaaccee  ffoorr  tthhee  CClluubb’’ss  nneexxtt  sstteepp  ffoorrwwaarrdd..  TThhee  CClluubb  ddeecciiddeedd  ttoo  tteennddeerr  ffoorr  aann  aarrcchhiitteeccttuurree  aanndd  pprroojjeecctt  

mmaannaaggeemmeenntt  ccoommppaannyy  ttoo  ttaakkee  uuss  ttoo  tthhee  nneexxtt  lleevveell..  WWee  wweenntt  tthhrroouugghh  aann  eexxtteennssiivvee  tteennddeerr  eexxeerrcciissee  aanndd  iinn  22001100  MMAAPP  wwaass  

aappppooiinntteedd  aarrcchhiitteeccttuurree  aanndd  lleeaadd  ccoonnssuullttaanntt  ffoorr  pprroojjeecctt  mmaannaaggeemmeenntt..  SSiinnccee  tthheenn  tthhee  tteeaamm  ooff  eexxppeerrttss  hhaass  ccoonnssttaannttllyy  ggrroowwnn  iinn  

nnuummbbeerr,,  cchhaannggiinngg  iinn  oobbjjeeccttiivveess  aanndd  eexxppaannddiinngg  iittss  eexxppeerrttiissee  iinn  aannsswweerriinngg  ggoovveerrnnmmeenntt  rreeqquuiirreemmeennttss,,  aacchhiieevvee  ttaarrggeettss  aanndd  

ccoommmmuunniiccaattee  pprrooppeerrllyy  wwiitthh  tthhee  vvaarriioouuss  ddeeppaarrttmmeennttss  ooff  HHoonngg  KKoonngg..  SSoo  II  ccaann  ccoonnffiiddeennttllyy  ssaayy  tthhaatt  yyeess,,  wwee  hhaavvee  aa  ssttrroonngg  tteeaamm  

bbeehhiinndd  tthhiiss  ddeevveellooppmmeenntt  wwoorrkkiinngg  hhaarrdd  ttoo  mmaakkee  tthhee  bbeesstt  oouutt  ooff  tthhiiss  pprroojjeecctt..  

  

TThhee  ssttaakkeehhoollddeerrss  iinn  tthhiiss  pprroojjeecctt::  

  FFiirrsstt,,  tthhee  DDeevveellooppmmeenntt  CCoommmmiitttteeee,,  rreeppoorrttiinngg  ttoo  tthhee  GGeenneerraall  CCoommmmiitttteeee..  CChhaaiirreedd  bbyy  aann  eelleecctteedd  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee,,  iitt  

iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  eennssuurriinngg  aa  ssuussttaaiinnaabbllee  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  tthhee  ffaacciilliittiieess  ooff  tthhee  CClluubb  mmaaiinn  CClluubbhhoouussee  aanndd  MMiiddddllee  IIssllaanndd..  

MMeemmbbeerrss::  BBaarrrryy  HHiillll  ((CChhaaiirrmmaann)),,  MMaatttthheeww  JJoohhnnssoonn,,  PPaauull  SSccrrooggggiiee,,  EErriicc  TTaanngg  aanndd  CChhrriiss  PPoooolleeyy..  TThhee  CCoonnssuullttaannccyy  

CCoommmmiitttteeee,,  rreeppoorrttiinngg  ttoo  tthhee  DDeevveellooppmmeenntt  CCoommmmiitttteeee..  EEddwwaarrdd  BBiillllssoonn  ((MMAAPP)),,  aass  aarrcchhiitteecctt,,  lleeaadd  ccoonnssuullttaanntt  aanndd  pprroojjeecctt  

mmaannaaggeerr;;  HHyyddeerr//  AArrccaaddiiss,,  tthhee  mmaaiinn  ccoonnssuullttaannccyy  ffiirrmm  ffoorr  aallll  tteecchhnniiccaall  aanndd  eennggiinneeeerriinngg  ddeessiiggnn  ssuubbmmiissssiioonnss;;  aanndd  KKnniigghhtt  FFrraannkk,,  

ffoorr  aannyytthhiinngg  rreellaatteedd  ttoo  llaanndd,,  ppeerrmmiittss  aanndd  lleeaassee  iissssuueess..  CCoommmmiitttteeee  mmeemmbbeerrss  aassssiisstt  tthhee  CClluubb  wwiitthh  aallll  tthheeiirr  eexxppeerrttiissee  ttoo  pprreeppaarree  

tthhee  mmoosstt  ccoommpprreehheennssiivvee  aanndd  ddeettaaiilleedd  ssuubbmmiissssiioonnss  ttoo  vvaarriioouuss  ggoovveerrnnmmeenntt  ffoorr  tthhee  pprroojjeecctt  rreeaalliissaattiioonn..TThheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  eexxttrreemmeellyy  

iinnssttrruummeennttaall  ttaakkiinngg  uuss  wwhheerree  wwee  aarree  ttooddaayy  tthhaannkkss  ttoo  tthheeiirr  hhiigghhllyy  ttrraaiinneedd  aanndd  kknnoowwlleeddggeeaabbllee  tteeaammss  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  oouurr  

pprroojjeecctt..  AAddddiittiioonnaall  ccoonnssuullttaannttss,,  rreeppoorrttiinngg  ttoo  tthhee  DDeevveellooppmmeenntt  CCoommmmiitttteeee..  OOvveerr  tthhee  ccoouurrssee  ooff  tthhee  wwoorrkk  iitt  hhaass  bbeeeenn  nneecceessssaarryy  

ttoo  aasskk  aassssiissttaannccee  ffrroomm  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccoommppaanniieess  ttoo  aasscceerrttaaiinn  oouurr  ppaatthh  aanndd  ssaattiissffyy  vvaarriioouuss  rreeqquueessttss  ffrroomm  pprraaccttiiccaallllyy  eevveerryy  

ggoovveerrnnmmeenntt  bbooddyy  iinn  HHoonngg  KKoonngg::  TTuurrnneerr  &&  TToowwnnsseenndd  BBrreecchhiinn,,  oouurr  qquuaannttiittyy  ssuurrvveeyyoorr  rreegguullaarrllyy  uuppddaattiinngg  uuss  oonn  ccoosstt  aanndd  

vvaarriiaattiioonnss;;  AAUUSSPPAATT,,  pprroovviiddiinngg  ttooppooggrraapphhiicc  ssuurrvveeyyss  iiddeennttiiffyyiinngg  eevveerryy  aassppeecctt  ooff  tthhee  llaanndd  aanndd  ggeeooggrraapphhiicc  ssppeecciiffiicciittyy;;  aanndd  

EExxeeccuuttiivvee  CCoouunnsseell,,  aassssiissttiinngg  uuss  iinn  ddrraaffttiinngg  aanndd  pprreesseennttiinngg  tthhee  ccrruucciiaall  HHAABB  pprroojjeecctt  ssuubbmmiissssiioonn..  ((CCrruucciiaall,,  aass  HHAABB  iiss  tthhee  mmaaiinn  

lliicceennssiinngg  ooffffiiccee  ffoorr  aannyy  cclluubb  lliikkee  uuss  iinn  HHoonngg  KKoonngg..  WWiitthhoouutt  iittss  ssuuppppoorrtt  tthhee  pprroojjeecctt  wwiillll  nnoott  sseeee  tthhee  lliigghhtt  ooff  ddaayy..))  AAllssoo  UURRBBIISS,,  

ffoorr  ttoowwnn--ppllaannnniinngg  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  SSeeccttiioonn  1122AA  aanndd  1166AA  aapppplliiccaattiioonn  tthhaatt  iiss  tthhee  llaatteesstt  eexxttrreemmeellyy  iimmppoorrttaanntt  ssuubbmmiissssiioonn  ttoo  

tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ffoorr  tthhee  nneexxtt  sstteepp  ffoorrwwaarrdd;;  RRCCCC,,  ffoorr  eelleeccttrriicciittyy  uuppggrraaddeess;;  aanndd  SSiiuu  YYoouunngg  ffoorr  wwaatteerr  uuppggrraaddeess..  

  

GGoovveerrnnmmeenntt  ddeeppaarrttmmeennttss  iinnvvoollvveedd::  

FFoorr  oovveerr  aa  yyeeaarr,,  wwee  hhaavvee  bbeeeenn  ddeeaalliinngg  wwiitthh  ssuubbmmiissssiioonnss..  TThhee  aaccttuuaall  SSTTTT  iiss  ggrraanntteedd  bbyy  tthhee  BBuuiillddiinngg  DDeeppaarrttmmeenntt  aanndd  tthhee  

DDiissttrriicctt  LLaanndd  OOffffiicceerr  oonn  aa  ffiivvee--yyeeaarr  rreenneewwaall  bbaassiiss  aanndd  iitt  iiss  vveerryy  lliikkeellyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  ggrraanntt  aa  lleeaassee  eexxtteennssiioonn  aaggaaiinn  oonn  aa  

sshhoorrtteerr  bbaassiiss  aass  ffoorr  eevveerryy  CClluubb  uunnttiill  aa  nneeww  rreegguullaattiioonn  iiss  ppuutt  ffoorrwwaarrdd  bbyy  tthhee  HHoommee  AAffffaaiirrss  DDeeppaarrttmmeenntt  ttoo  LLeeggCCoo..  WWee  ccoonnttiinnuuee  

ttoo  lliiaaiissee  wwiitthh  aallll  ggoovveerrnnmmeenntt  bbooddiieess  oonn  tthhiiss  iissssuuee..  AAss  ffoorr  tthhee  pprroojjeecctt  iittsseellff,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddeeppaarrttmmeennttss  wwiillll  hhaavvee  aa  wwoorrdd  ttoo  ssaayy  

aanndd  nnoo  ddoouubbtt  mmaannyy  eexxttrraa  ssuubbmmiissssiioonnss  aanndd  rreevviieewwss  mmuusstt  bbee  ddoonnee  ttoo  ssaattiissffyy  tthheeiirr  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  oobbttaaiinn  tthheeiirr  ssuuppppoorrtt  ffoorr  

aapppprroovvaall..  SSuubbmmiissssiioonnss  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  aatt  lleeaasstt  ffoorr  tthhee  nneexxtt  ttwwoo  yyeeaarrss..  HHAABB,,  DDLLOO,,  MMAARRDDEEPP,,  LLCCSSDD,,  TTPPBB,,  FFEEHHDD,,  EEPPDD,,  

LLEEGGCCOO  aarree  tthhee  mmaaiinn  ggoovveerrnnmmeenntt  bbooddiieess  ffrroomm  wwhhoomm  wwee  nneeeedd  ssuuppppoorrtt  bbeeffoorree  wwee  ccaann  ccoonnssiiddeerr  ssttaarrttiinngg  ttoo  bbuuiilldd  aannyytthhiinngg..  

  

PPhhiilliippppee  ddee  MMaannnnyy  

GGeenneerraall  MMaannaaggeerr  


