
  

  

RREEGGUULLAARR  MMEEEETTIINNGG  

JJaannuuaarryy  1122,,  22001155  

  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  ooff  tthhee  KKoouunnttzzee  IInnddeeppeennddeenntt  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  mmeett  iinn  rreegguullaarr  sseessssiioonn  oonn  MMoonnddaayy,,  JJaannuuaarryy  1122,,  22001155,,  aatt  66::0000  

pp..mm..  iinn  tthhee  IInntteerrmmeeddiiaattee  SScchhooooll  LLiibbrraarryy..      SStteevvee  EEppppeess  pprreessiiddeedd  aanndd  DDoonn  MMccDDoonnaalldd  ggaavvee  tthhee  ooppeenniinngg  pprraayyeerr..  

  

MMEEMMBBEERRSS  PPRREESSEENNTT  §§  SStteevvee  EEppppeess,,  SSuussiiee  WWiillssoonn,,  DDoonn  MMccDDoonnaalldd,,  BBeennddyy  LLeeee,,  SSoonnnnyy  OOvveerrssttrreeeett  aanndd  IInntteerriimm  

SSuupptt..  JJoohhnn  FFeerrgguussoonn..  

  

MMEEMMBBEERRSS  NNOOTT  PPRREESSEENNTT  §§  PPeennnnyy  CCoollttoonn  aanndd  DDoonnnnaa  MMooooddyy  

  

BBOOAARRDD  AAPPPPRREECCIIAATTIIOONN      §§  JJoohhnn  FFeerrgguussoonn  aanndd  aa  rreepprreesseennttaattiivvee  ffrroomm  eeaacchh  ccaammppuuss  mmaaddee  aa  pprreesseennttaattiioonn  ttoo  tthhee  

bbooaarrdd  iinn  rreeccooggnniittiioonn  ooff  BBooaarrdd  AApppprreecciiaattiioonn  MMoonntthh..  

PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  OONN    

AAUUDDIITT  RREEPPOORRTT      §§  MMrr..  PPaatt  OO’’NNeeiillll  ooff  WWaatthheenn,,  DDeeSShhoonngg  &&  CCoommppaannyy,,  CCeerrttiiffiieedd  PPuubblliicc  AAccccoouunnttaannttss,,  

        pprreesseenntteedd  tthhee  ffiinnaanncciiaall  aauuddiitt  ffoorr  tthhee  22001133--22001144  sscchhooooll  yyeeaarr  aass  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  

        TTeexxaass  EEdduuccaattiioonn  AAggeennccyy..    HHee  ccoommpplliimmeenntteedd  tthhee  ddiissttrriicctt  oonn  tthhee  aauuddiitt  rreeppoorrtt  aanndd    

        ffoorr  tthheeiirr  ccooooppeerraattiioonn  aanndd  aassssiissttaannccee..  

  

        MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  SSuussiiee  WWiillssoonn,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  SSoonnnnyy  OOvveerrssttrreeeett  ttoo  aapppprroovvee  

        tthhee  22001133--22001144  AAnnnnuuaall  FFiinnaanncciiaall  AAuuddiitt  RReeppoorrtt  ffoorr  yyeeaarr  eennddiinngg  AAuugguusstt  3311,,  22001144  aass  

        pprreesseenntteedd..  

  

        MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

CCOONNSSEENNTT  AAGGEENNDDAA  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonn  MMccDDoonnaalldd,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  BBeennddyy  LLeeee  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  ccoonnsseenntt  

aaggeennddaa  aass  pprreesseenntteedd  ttoo  iinncclluuddee::  

  

    MMiinnuutteess  ooff  NNoovveemmbbeerr  1188,,  22001144  rreegguullaarr  mmeeeettiinngg  

    MMiinnuutteess  ooff  DDeecceemmbbeerr  88,,  22001144  ssppeecciiaall  ttrraaiinniinngg  mmeeeettiinngg  

    MMiinnuutteess  ooff  tthhee  DDeecceemmbbeerr  88,,  22001144  rreegguullaarr  mmeeeettiinngg  

    MMiinnuutteess  ooff  tthhee  DDeecceemmbbeerr  99,,  22001144  ssppeecciiaall  mmeeeettiinngg  

    FFiinnaanncciiaall  SSttaatteemmeenntt  

    TTeexxPPooooll  QQuuaarrtteerrllyy  RReeppoorrtt  

      

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

CCAASSHH  IINN  BBAANNKK  §§  MMrr..  WWeellcchh  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  KKIISSDD  CCaasshh  iinn  BBaannkk  ttoottaall  iiss  $$44,,227766,,669944..5577..  

  

    CCoonnssiissttiinngg  ooff::  

    $$663322,,008877..3366  II  &&  SS  

    $$774400,,116600..6677  LLooccaall  MMaaiinntteennaannccee  

    $$775500,,000000..0000  OOppeerraattiinngg  

    $$113344,,440088..3399  PPaayyrroollll  

    $$22,,002200,,003388..1155      TTeexxPPooooll  

  

HHCCAADD  QQUUAARRTTEERRLLYY  PPAAYYMMEENNTT  §§  MMrr..  WWeellcchh  pprreesseenntteedd  tthhee  iinnvvooiiccee  ffrroomm  HHaarrddiinn  CCoouunnttyy  AApppprraaiissaall  DDiissttrriicctt  wwiitthh    

    $$1144,,009933..4477  dduuee  ffoorr  tthhee  11sstt  qquuaarrtteerrllyy  ppaayymmeenntt  bbyy  JJaannuuaarryy  1166,,  22001155..  

  

BBUUDDGGEETT  AAMMEENNDDEENNTTSS  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  SSuussiiee  WWiillssoonn,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  BBeennddyy  LLeeee  ttoo  aacccceepptt  

    BBuuddggeett  AAmmeennddmmeennttss  ##77,,  88  aanndd  99  aass  pprreesseenntteedd  bbyy  PPhhiilliipp  WWeellcchh..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy  

  

BBIILLLLSS  FFOORR  PPAAYYMMEENNTT  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  BBeennddyy  LLeeee,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  DDoonn  MMccDDoonnaalldd  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  

    bbiillllss  ffoorr  ppaayymmeenntt  aass  pprreesseenntteedd..  

  



  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

AAMMEENNDD  TTRRAAVVEELL  RREEIIMMBBUURRSSEEMMEENNTT  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  SSuussiiee  WWiillssoonn,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  BBeennddyy  LLeeee  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  

    rreeccoommmmeennddaattiioonn  ttoo  cchhaannggee  rreeiimmbbuurrsseemmeenntt  mmiilleeaaggee  ffrroomm  $$00..3355  ppeerr  mmiillee  ttoo    

    $$00..5500  ppeerr  mmiillee  aanndd  cchhaannggee  mmeeaall  rreeiimmbbuurrsseemmeenntt  ffrroomm  $$2255..0000  ppeerr  ddaayy  ttoo  $$4455..0000    

    ppeerr  ddaayy  (($$1100  bbrreeaakkffaasstt//$$1155  lluunncchh//$$2200  ddiinnnneerr))..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

TTAASSBB  UUPPDDAATTEE  ##110011  --  11sstt  RReeaaddiinngg  §§  JJoohhnn  FFeerrgguussoonn  pprreesseenntteedd  TTAASSBB  UUppddaattee  ##110011  ffoorr  iittss  ffiirrsstt  rreeaaddiinngg..  

  

SSTTAATTEE  WWAAIIVVEERRSS  ffoorr  22001155--22001166  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  SSuussiiee  WWiillssoonn,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  DDoonn  MMccDDoonnaalldd  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  

    SSttaattee  WWaaiivveerrss  ffoorr  tthhee  22001155--22001166  SScchhooooll  YYeeaarr  aass  pprreesseenntteedd,,  ttoo  iinncclluuddee::  

  EEaarrllyy  RReelleeaassee  ––  aalllloowwiinngg  tthhee  ddiissttrriicctt  ttoo  ccoonndduucctt  sscchhooooll  ffoorr  lleessss  tthhaann  77  ((sseevveenn))  

hhoouurrss  ffoorr  aa  ttoottaall  ooff  66  ((ssiixx))  ddaayyss  ooff  ssttuuddeenntt  iinnssttrruuccttiioonn..  

  MMooddiiffiieedd  SScchheedduullee//SSttaattee  AAsssseessssmmeenntt  TTeessttiinngg  DDaayyss  ––  aalllloowwiinngg  tthhee  ddiissttrriicctt  ttoo  

mmooddiiffyy  tthhee  sscchheedduullee  ooff  ccllaasssseess  ffoorr  ssttuuddeennttss  wwhhoo  aarree  nnoott  bbeeiinngg  tteesstteedd  ttoo  rreeppoorrtt  

ttoo  aanndd  aatttteenndd  sscchhooooll  aafftteerr  tthhee  ssttaattee  aasssseessssmmeenntt  tteessttiinngg  ppeerriioodd  hhaass  eennddeedd,,  

tthheerreeffoorree  rreedduucciinngg  tthhee  iinntteerrrruuppttiioonnss  dduurriinngg  tteessttiinngg  ppeerriioodd..  

  SSttaaffff  DDeevveellooppmmeenntt  ––  aalllloowwiinngg  tthhee  ddiissttrriicctt  ttoo  ttrraaiinn  ssttaaffff  oonn  vvaarriioouuss  eedduuccaattiioonnaall  

ssttrraatteeggiieess  ddeessiiggnneedd  ttoo  iimmpprroovvee  ssttuuddeenntt  ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  lliieeuu  ooff  aa  mmaaxxiimmuumm  ooff  33  

((tthhrreeee))  ddaayyss  ooff  ssttuuddeenntt  iinnssttrruuccttiioonn..  

  

CCEENNTTRRAALL  OOFFFFIICCEE  RREEPPOORRTTSS  §§  MMrr..  FFeerrgguussoonn  aanndd  MMrr..  WWeellcchh  rreeppoorrtteedd  oonn::  

  KKIISSDD  EEnnrroollllmmeenntt  ––  11222255  ttoottaall  

  $$1177,,112255  CCoommppuutteerr  ppuurrcchhaassee  ffoorr  MMss..  DDiiggmmoonn’’ss  llaabb..  

  BBiigg  TThhiicckkeett  CCoo--oopp  rreeiimmbbuurrsseemmeenntt  

  

BBooaarrdd  wweenntt  iinnttoo  eexxeeccuuttiivvee  sseessssiioonn  aatt  66::5522  pp..mm..  aass  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  SSeeccttiioonn  555511..000011,,  eett  sseeqq..,,  TTeexxaass  GGoovveerrnnmmeenntt  CCooddee  ttoo  aacccceepptt  

rreessiiggnnaattiioonnss,,  eemmppllooyy  ppeerrssoonnnneell  aanndd  ffoorr  ddeelliibbeerraattiioonnss  rreeggaarrddiinngg  tthhee  eemmppllooyymmeenntt,,  eevvaalluuaattiioonn,,  ccoommppeennssaattiioonn  aanndd  dduuttiieess  ooff  

aaddmmiinniissttrraattiivvee  ssttaaffff..  

  

MMeeeettiinngg  ooppeenneedd  aatt  88::1144  pp..mm..  

  

RREESSIIGGNNAATTIIOONNSS  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  SSoonnnnyy  OOvveerrssttrreeeett,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  SSuussiiee  WWiillssoonn  ttoo  aacccceepptt  tthhee  

    rreessiiggnnaattiioonn  ooff  AAmmaannddaa  BBuurrnnss..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

RREECCOOMMMMEENNDDAATTIIOONNSS  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  SSuussiiee  WWiillssoonn,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  DDoonn  MMccDDoonnaalldd  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  

    rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff::  

  TThheerreessaa  WWiilllliiaammss  aass  PPaarraapprrooffeessssiioonnaall  aatt  KKIISS  ffoorr  rreeppllaacceemmeenntt  ooff  AAmmaannddaa  BBuurrnnss,,  

aanndd;;  

  SSyyddnnii  HHoowwllaanndd  aass  KKHHSS  MMaatthh  tteeaacchheerr,,  ppeennddiinngg  TTeexxaass  CCeerrttiiffiiccaattiioonn  aanndd  

bbaacckkggrroouunndd  cchheecckk..  

  

MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

AADDJJOOUURRNNEEDD      §§  MMeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd  aatt  88::1177  pp..mm..  

  

  

  

                                                                                                                                                                                

PPrreessiiddeenntt                                    DDaattee::            22//99//22001155                                                  SSeeccrreettaarryy  


