
  

  

RREEGGUULLAARR  MMEEEETTIINNGG  

OOCCTTOOBBEERR  1100,,  22001111  

  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  ooff  tthhee  KKoouunnttzzee  IInnddeeppeennddeenntt  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  mmeett  iinn  rreegguullaarr  sseessssiioonn  oonn  MMoonnddaayy,,  OOccttoobbeerr  1100,,  22001111,,  aatt  

77::0000  pp..mm..  iinn  tthhee  iinntteerrmmeeddiiaattee  sscchhooooll  lliibbrraarryy..    WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt  pprreessiiddeedd  aanndd  LLooggaann  CCaarrtteerr  ggaavvee  tthhee  ooppeenniinngg  pprraayyeerr..  

  

  

MMEEMMBBEERRSS  PPRREESSEENNTT  §§  WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt,,  LLooggaann  CCaarrtteerr,,  CCaarrll  CCoopplleenn,,  SStteevvee  EEppppeess,,  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  

CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd,,  SSuupptt..  KKeevviinn  WWeellddoonn  aanndd  AAsssstt..  SSuupptt..  BBrraadd  MMccEEaacchheerrnn..  

  

      

CCOONNSSEENNTT  AAGGEENNDDAA  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  SStteevvee  EEppppeess  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  

ccoonnsseenntt  aaggeennddaa  wwhhiicchh  iinncclluuddeedd::    

  

    RReegguullaarr  MMeeeettiinngg  MMiinnuutteess  ––  SSeepptteemmbbeerr  1122,,  22001111  

    SSppeecciiaall  MMeeeettiinngg  MMiinnuutteess  ––  SSeepptteemmbbeerr  2277,,  22001111  ((wwiitthh  oonnee  ccoorrrreeccttiioonn))  

    TTeexxPPooooll  QQuuaarrtteerrllyy  RReeppoorrttss  

    FFiinnaanncciiaall  RReeppoorrtt  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

\\  

  

SSCCHHOOOOLL  FFIIRRSSTT  RREEPPOORRTT  §§  BBrraadd  MMccEEaacchheerrnn  ccoonndduucctteedd  tthhee  ppuubblliicc  hheeaarriinngg  oonn  FFIIRRSSTT  ((FFiinnaanncciiaall  IInntteeggrriittyy  

RRaattiinngg  SSyysstteemm  ooff  TTeexxaass)),,  aa  ffiinnaanncciiaall  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  ssyysstteemm  ffoorr  TTeexxaass  sscchhooooll  

ddiissttrriiccttss..  KKIISSDD’’ss  SSuuppeerriioorr  AAcchhiieevveemmeenntt  rraattiinngg  sshhoowwss  tthhaatt  oouurr  ddiissttrriicctt  iiss  mmaakkiinngg  

tthhee  mmoosstt  ooff  oouurr  ttaaxxppaayyeerr’’ss  ddoollllaarr..    TThhee  rraattiinngg  aallssoo  sshhoowwss  tthhaatt  KKoouunnttzzee  sscchhoooollss  

aarree  aaccccoouunnttaabbllee  nnoott  oonnllyy  ffoorr  ssttuuddeenntt  lleeaarrnniinngg,,  bbuutt  aallssoo  ffoorr  aacchhiieevviinngg  tthheessee  rreessuullttss  

ccoosstt--eeffffeeccttiivveellyy  aanndd  eeffffiicciieennttllyy..    TThhee  KKIISSDD  bbuussiinneessss  ooffffiiccee  ssccoorreedd  aaffffiirrmmaattiivveellyy  

oonn  aallll  2222  iinnddiiccaattoorrss..  

  

          

AANNNNUUAALL  RREEVVIIEEWW  OOFF  

IINNVVEESSTTMMEENNTT  PPOOLLIICCYY  

AANNDD  SSTTRRAATTEEGGYY    §§  MMrr..  MMccEEaacchheerrnn  pprreesseenntteedd  tthhee  aannnnuuaall  rreevviieeww  ooff  iinnvveessttmmeenntt  ppoolliiccyy  aanndd  ssttrraatteeggyy..    

HHee  ssttaatteedd  tthhaatt  hhee  hhaadd  ccoommppaarreedd  tthhee  rraatteess  wwee  rreecceeiivvee  ffrroomm  TTeexxPPooooll  wwiitthh  sseevveerraall  

iinnssttiittuuttiioonnss  aanndd  TTeexxPPooooll  ooffffeerrss  tthhee  ddiissttrriicctt  tthhee  bbeesstt  rraattee  wwiitthhoouutt  hhiigghh  rriisskk..  

  

          MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  SStteevvee  EEppppeess  ttoo  kkeeeepp  tthhee  

ccuurrrreenntt  bbooaarrdd  ppoolliiccyy  rreeggaarrddiinngg  iinnvveessttmmeenntt  ppoolliiccyy  aanndd  ssttrraatteeggyy..    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  

uunnaanniimmoouussllyy..  

  

  

SSUUPPEERRIINNTTEENNDDEENNTT  

OOUUTTSSIIDDEE  EEMMPPLLOOYYMMEENNTT  §§  MMrr..  WWeellddoonn  rreeqquueesstteedd  tthhee  bbooaarrdd  ttoo  aallllooww  hhiimm  ttoo  tteeaacchh  wweeeekkeenndd  aanndd  nniigghhtt  ccllaasssseess  

aatt  iinnssttiittuuttiioonnss  ooff  hhiigghheerr  lleeaarrnniinngg  tthhaatt  wwiillll  ppaayy  hhiimm  ffoorr  hhiiss  sseerrvviicceess..    IItt  wwiillll  nnoott  

iinntteerrffeerree  wwiitthh  hhiiss  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aass  ssuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  KKoouunnttzzee  IISSDD..  

  

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd  ttoo  aallllooww  MMrr..  

WWeellddoonn  ttoo  tteeaacchh  wweeeekkeenndd  aanndd  nniigghhtt  ccllaasssseess..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..    

  

  

TTAASSBB  SSAALLAARRYY  SSUURRVVEEYY  §§  MMrr..  WWeellddoonn  pprreesseenntteedd  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  aallllooww  TTAASSBB  ttoo  ccoonndduucctt  aa  ssaallaarryy  ssuurrvveeyy  ooff  

aallll  pprrooffeessssiioonnaall  eemmppllooyyeeeess..    TThhee  llaasstt  ttiimmee  aa  ssuurrvveeyy  wwaass  ccoonndduucctteedd  wwaass  tteenn  yyeeaarrss  

aaggoo..    TThhee  ccoosstt  wwiillll  bbee  $$66,,550000..0000  aanndd  sshhoouulldd  bbee  ccoommpplleetteedd  bbyy  tthhee  eenndd  ooff  JJaannuuaarryy,,  

22001122..    TThhee  bbooaarrdd  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  MMrr..  WWeellddoonn  ccooddee  tthhiiss  ttoo  aa  lliinnee  iitteemm  aanndd  nnoott  ppaayy  



  

  

ffoorr  tthhiiss  oouutt  ooff  ffuunndd  bbaallaannccee..    TThheeyy  aallssoo  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  RReeggiioonn  VV  bbee  ccoonnttaacctteedd  ttoo  

sseeee  iiff  tthheeyy  ccoouulldd  ccoonndduucctt  aa  ssuurrvveeyy  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhiiss  aatt  aa  rreedduucceedd  ccoosstt..  

  

          MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  SStteevvee  EEppppeess,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy  ttoo  aallllooww  tthhee  

ddiissttrriicctt  ttoo  ccoonndduucctt  aa  ssaallaarryy  ssuurrvveeyy  aass  lloonngg  aass  tthhee  ffuunnddss  ddoo  nnoott  ccoommee  ffrroomm  ffuunndd  

bbaallaannccee  aanndd  tthhaatt  RReeggiioonn  VV  iiss  ccoonnttaacctteedd  aabboouutt  tthhee  ssaammee  sseerrvviiccee..  

  

          MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  FFoouurr  FFOORR;;  TTwwoo  OOPPPPOOSSEE  ((CCaarrtteerr  aanndd  WWiilllliiffoorrdd))..  

  

BBIILLLLSS  AAPPPPRROOVVEEDD  

FFOORR  PPAAYYMMEENNTT  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCaarrll  CCoopplleenn  ttoo  aapppprroovvee  bbiillllss  

ffoorr  ppaayymmeenntt  aass  pprreesseenntteedd  bbyy  cchheecckk  nnuummbbeerrss  aass  ffoolllloowwss::  

  

    LLooccaall  MMaaiinntteennaannccee  ##005577223322  --  005577338811  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

  

CCEENNTTRRAALL  OOFFFFIICCEE  RREEPPOORRTTSS  §§  MMrr..  WWeellddoonn  rreeppoorrtteedd  oonn  aa  tt--sshhiirrtt  ccoonnttrraacctt  tthhaatt  wwaass  pprreesseenntteedd  ttoo  tthhee  ddiissttrriicctt..    

AAfftteerr  ssppeeaakkiinngg  ttoo  ccoouunnsseell,,  tthhiiss  ccoonnttrraacctt  wwaass  ddeenniieedd..      

  

    MMrr..  WWeellddoonn  aallssoo  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnoo  nneewwss  oonn  tthhee  aa//cc  ggrraanntt  aatt  tthhiiss  ttiimmee..  

  

    AAtttteennddaannccee  iiss  aatt  11334422  ssttuuddeennttss  aanndd  tthhee  aatttteennddaannccee  rraattee  iiss  9966..9966%%..  

  

    MMrr..  WWeellddoonn  ssppookkee  ttoo  tthhee  bbooaarrdd  aabboouutt  SSBB110000  aanndd  hhooww  iitt  iiss  aaffffeeccttiinngg  sscchhooooll  

bbooaarrdd  eelleeccttiioonnss..    IInnffoorrmmaattiioonn  wwaass  pprreesseenntteedd  iinn  eeaacchh  ppaacckkeett  oonn  tthhee  cchhaannggeess  tthhaatt  

ccoouulldd  ooccccuurr..    MMrr..  WWeellddoonn  aatttteennddeedd  aa  mmeeeettiinngg  rreecceennttllyy  wwiitthh  sseevveerraall  ootthheerr  ddiissttrriiccttss  

aanndd  tthheerree  wwiillll  bbee  aannootthheerr  mmeeeettiinngg  iinn  tthhee  ffuuttuurree..    HHee  aasskkeedd  ffoorr  ttwwoo  bbooaarrdd  

mmeemmbbeerrss  ttoo  aatttteenndd  tthhiiss  mmeeeettiinngg  iiff  aatt  aallll  ppoossssiibbllee..    MMrr..  WWhhiisseennhhaanntt,,  MMrr..  CCaarrtteerr  

aanndd  MMrr..  EEppppeess  aallll  ssaaiidd  tthheeyy  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  aatttteenndd..    TThheerree  aarree  nnoo  ddaatteess  sseett  ffoorr  tthhiiss  

mmeeeettiinngg  aatt  tthhiiss  ttiimmee  bbuutt  MMrr..  WWeellddoonn  wwiillll  lleett  tthhee  bbooaarrdd  kknnooww  aass  ssoooonn  aass  tthheeyy  aarree  

sseett..  

  

    MMrr..  WWeellddoonn  iiss  sseettttiinngg  uupp  sseevveerraall  ccoommmmiitttteeeess::    PPaarreenntt//CCoommmmuunniittyy,,  FFaacciilliittiieess,,  aanndd  

SSttuuddeenntt..    HHee  aasskkeedd  tthhee  bbooaarrdd  iiff  aannyy  ooff  tthheemm  wwoouulldd  bbee  iinntteerreesstteedd  iinn  sseerrvviinngg  oonn  tthhee  

FFaacciilliittiieess  ccoommmmiitttteeee..    MMrr..  EEppppeess  aanndd  MMrr..  CCaarrtteerr  bbootthh  aaggrreeeedd  ttoo  sseerrvvee  oonn  tthhiiss  

ccoommmmiitttteeee..  

  

    MMrr..  WWeellddoonn  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  hhee  hhaass  aasskkeedd  tthhee  ccaammppuuss  pprriinncciippaallss  ttoo  hhaavvee  tthheeiirr  

CCaammppuuss  IImmpprroovveemmeenntt  ppllaannss  rreeaaddyy  bbyy  OOccttoobbeerr  1144
tthh

..  

  

    IInnffoorrmmaattiioonn  wwaass  pprreesseenntteedd  oonn  aann  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  pprrooppoosseedd  bbuuddggeett  ffoorr  tthhee  HHaarrddiinn  

CCoouunnttyy  AApppprraaiissaall  DDiissttrriicctt..    TThhee  bbuuddggeett  wwiillll  bbee  aapppprroovveedd  oonn  OOccttoobbeerr  1122,,  22001111..    

TThhee  pprrooppoosseedd  bbuuddggeett  iiss  tthhee  ssaammee  aass  wwaass  pprreesseenntteedd  aatt  tthhee  AAuugguusstt  88,,  22001111  bbooaarrdd  

mmeeeettiinngg  wwiitthh  oonnee  ppoossssiibbllee  cchhaannggee..    MMrr..  RReeyynnaa  iiss  aasskkiinngg  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  

ffoorr  aa  $$1155,,000000  bbuuddggeett  iinnccrreeaassee  wwhhiicchh  eeqquuaatteess  ttoo  aa  22%%  iinnccrreeaassee..  

  

    MMrr..  WWeellddoonn  aallssoo  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  tthheerree  aarree  sseevveerraall  sseemmiinnaarrss  bbeeiinngg  ccoonndduucctteedd  oonn  

lleeggaall  iissssuueess..  HHee  wwiillll  sseenndd  mmoorree  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  aann  uuppddaattee  oonn  FFrriiddaayy..  

  

  

  

BBooaarrdd  wweenntt  iinnttoo  eexxeeccuuttiivvee  sseessssiioonn  aatt  77::4400  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..  

  

DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett  ccaammee  iinn  aatt  88::0077  pp..mm..  



  

  

  

SStteevvee  EEppppeess  lleefftt  aatt  88::4411  pp..mm..  

  

MMeeeettiinngg  ooppeenneedd  aatt  99::5500  pp..mm..  

  

AACCCCEEPPTT  RREESSIIGGNNAATTIIOONNSS  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  LLooggaann  ccaarrtteerr  ttoo  aacccceepptt  tthhee  

rreessiiggnnaattiioonn  ooff  JJoohhnn  BBiicckkhhaamm..    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

    

  

AADDJJOOUURRNNEEDD      §§  MMeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd  aatt  99::5555  pp..mm..  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                  

  PPrreessiiddeenntt                                        DDaattee::                                                                              SSeeccrreettaarryy  


