
  

  

  

  

RREEGGUULLAARR  MMEEEETTIINNGG  

AAPPRRIILL  1111,,  22001111  

  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  ooff  tthhee  KKoouunnttzzee  IInnddeeppeennddeenntt  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  mmeett  iinn  rreegguullaarr  sseessssiioonn  oonn  MMoonnddaayy,,  AApprriill  1111,,  22001111,,  aatt  77::0000  

pp..mm..  iinn  tthhee  IInntteerrmmeeddiiaattee  sscchhooooll  lliibbrraarryy..    DDeeaann  HHaayynneess  pprreessiiddeedd  aanndd  SStteevvee  EEppppeess  ggaavvee  tthhee  ooppeenniinngg  pprraayyeerr..  

  

MMEEMMBBEERRSS  PPRREESSEENNTT  §§  DDeeaann  HHaayynneess,,  CChhuucckk  TTuurrnneerr,,  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  SStteevvee  EEppppeess,,  DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett,,  

WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt,,  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd,,  SSuupptt..  JJoonn  EElllliiss  aanndd  AAsssstt..  SSuupptt..  BBrraadd  

MMccEEaacchheerrnn..  

  

      

CCOONNSSEENNTT  AAGGEENNDDAA    §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  SStteevvee  EEppppeess,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  

ccoonnsseenntt  aaggeennddaa  wwhhiicchh  iinncclluuddeedd::        

      

    RReegguullaarr  MMeeeettiinngg  MMiinnuutteess  ––  MMaarrcchh  2211,,  22001111  

    FFiinnaanncciiaall  SSttaatteemmeenntt  

      

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

DDRREESSSS  CCOODDEE  

RREEVVIISSIIOONNSS  §§  BBrraadd  MMccEEaacchheerrnn  pprreesseenntteedd  cchhaannggeess  ttoo  tthhee  22001111--22001122  ddrreessss  ccooddee  ffoorr  eeaacchh  

ccaammppuuss..    HHee  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  tthheessee  cchhaannggeess  wweerree  tthhee  rreessuulltt  ooff  mmaannyy  mmeeeettiinnggss  wwiitthh  

aaddmmiinniissttrraattoorrss  aanndd  aa  ddeecciissiioonn  bbyy  tthhee  ssiittee--bbaasseedd  ccoommmmiitttteeee..    TThhee  nneeww  ddrreessss  ccooddee  

iiss  mmoorree  ssttrreeaammlliinneedd  aanndd  wwiillll  bbee  eeaassiieerr  ttoo  eennffoorrccee..    TThhee  oonnllyy  cchhaannggee  aatt  tthhee  

eelleemmeennttaarryy  lleevveell  iiss  tthhaatt  bbooyyss  wwiillll  nnoott  bbee  aalllloowweedd  ttoo  wweeaarr  eeaarrrriinnggss..  

  

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  CChhuucckk  TTuurrnneerr,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy  ttoo  aacccceepptt  tthhee  

ddrreessss  ccooddee  rreevviissiioonnss  aass  pprreesseenntteedd..      

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  ((FFiivvee  FFOORR;;  TTwwoo  OOPPPPOOSSEE;;  OOvveerrssttrreeeett,,  WWhhiisseennhhaanntt))  

  

SSEETT  JJUULLYY  BBOOAARRDD  

MMEEEETTIINNGG  DDAATTEE  §§  JJoonn  EElllliiss  ssttaatteedd  tthhaatt  ffoorr  tthhee  ppaasstt  sseevveerraall  yyeeaarrss,,  KKIISSDD  CCeennttrraall  OOffffiiccee  hhaass  cclloosseedd  

tthhee  wweeeekk  ooff  JJuullyy  44
tthh

  ffoorr  vvaaccaattiioonn..    IItt  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  tthhee  JJuullyy  mmeeeettiinngg  ddaattee  

bbee  cchhaannggeedd  ttoo  JJuullyy  1188,,  22001111..  

  

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy  ttoo  cchhaannggee  tthhee  

JJuullyy  bbooaarrdd  mmeeeettiinngg  ddaattee  ttoo  JJuullyy  1188,,  22001111  aass  pprreesseenntteedd..    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  

uunnaanniimmoouussllyy..  

  

CCOONNTTRRAACCTT  WWIITTHH  HHAARRDDIINN  

CCOOUUNNTTYY  FFOORR  VVOOTTIINNGG  

MMAACCHHIINNEESS  §§  MMrr..  EElllliiss  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhee  DDiissttrriicctt  mmuusstt  eenntteerr  iinnttoo  aa  ccoonnttrraacctt  wwiitthh  HHaarrddiinn  CCoouunnttyy  ttoo  

lleeaassee  tthhee  vvoottiinngg  mmaacchhiinneess  ((DDRREE’’ss  ––  ddiirreecctt  eelleeccttrroonniicc  rreeccoorrddiinngg  eelleeccttiioonn  

eeqquuiippmmeenntt))  ffoorr  tthhee  sscchhooooll  bbooaarrdd  eelleeccttiioonn  oonn  MMaayy  1144,,  22001111..    AA  ccooppyy  ooff  tthhee  

ccoonnttrraacctt  wwaass  pprreesseenntteedd  aatt  tthhee  mmeeeettiinngg..  

  

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  SStteevvee  EEppppeess  ttoo  aapppprroovvee  

tthhee  ccoonnttrraacctt  ffoorr  tthhee  vvoottiinngg  mmaacchhiinneess..    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

SSTTUUDDEENNTT  AACCCCIIDDEENNTT  

IINNSSUURRAANNCCEE  PPRROOPPOOSSAALL  §§  BBrraadd  MMccEEaacchheerrnn  rreeppoorrtteedd  oonn  ssttuuddeenntt  aacccciiddeenntt  iinnssuurraannccee..    TThhiiss  iinnssuurraannccee  wwaass  bbiidd  

oouutt  llaasstt  yyeeaarr  aanndd  ddooeess  nnoott  hhaavvee  ttoo  bbee  bbiidd  aaggaaiinn  uunnlleessss  tthheerree  iiss  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  pprriiccee  

iinnccrreeaassee..    TThhee  ddiissttrriicctt  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbiidd  tthhiiss  eevveerryy  tthhrreeee  yyeeaarrss..      

  



  

  

    MMrr..  MMccEEaacchheerrnn  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  tthhee  ffeeee  wwiillll  nnoott  iinnccrreeaassee  bbyy  66%%  tthhiiss  yyeeaarr  ssoo  wwee  wwiillll  

ccoonnttiinnuuee  tthhee  ccuurrrreenntt  ccoovveerraaggee..      

  

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  SStteevvee  EEppppeess,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CChhuucckk  TTuurrnneerr  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  

ssttuuddeenntt  aacccciiddeenntt  iinnssuurraannccee  ssttaayy  wwiitthh  tthhee  ssaammee  ccoommppaannyy  ffoorr  tthhee  22001111--22001122  sscchhooooll  

yyeeaarr..      MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..    

  

FFIINNAANNCCIIAALL  AAUUDDIITT  

PPRROOPPOOSSAALL  FFOORR  22001100//1111  §§  MMrr..  EElllliiss  pprreesseenntteedd  tthhee  pprrooppoossaall  ooff  WWaatthheenn,,  DDeeSShhoonngg  aanndd  JJuunncckkeerr  ttoo  ccoonndduucctt  tthhee  

22001100--22001111  ffiinnaanncciiaall  aauuddiitt..    TThhee  eessttiimmaatteedd  ffeeee  wwiillll  nnoott  eexxcceeeedd  $$2244,,550000..0000  

  

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  SStteevvee  EEppppeess  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  

pprrooppoossaall  ooff  WWaatthheenn,,  DDeeSShhoonngg  aanndd  JJuunncckkeerr  ttoo  ccoonndduucctt  tthhee  22001100--22001111  ffiinnaanncciiaall  

aauuddiitt  ffoorr  aa  ccoosstt  nnoott  ttoo  eexxcceeeedd  $$2244,,550000..0000..    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

BBAANNDD  DDEEPPOOSSIITTOORRYY  

BBIIDD  §§  AAnnggeellaa  GGoorree  rreeqquueesstteedd  bbaannkk  ddeeppoossiittoorryy  ccoonnttrraacctt  bbiiddss  ffoorr  tthhee  ppeerriioodd  ooff  SSeepptt..  11,,  

22001111  ttoo  AAuugguusstt  3311,,  22001133  aanndd  rreecceeiivveedd  tthhrreeee  bbiiddss::    CCoommppaassss  BBaannkk,,  WWeellllss  FFaarrggoo  

aanndd  CCoommmmuunniittyy  BBaannkk..    MMrr..  EElllliiss  rreeccoommmmeennddeedd  CCoommppaassss  BBaannkk  ttoo  ccoonnttiinnuuee  aass  

tthhee  bbaannkk  ddeeppoossiittoorryy..  

  

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  CChhuucckk  TTuurrnneerr,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  SStteevvee  EEppppeess  ttoo  aacccceepptt  

CCoommppaassss  BBaannkk  aass  tthhee  bbaannkk  ddeeppoossiittoorryy  ffoorr  tthhee  ppeerriioodd  ssttaatteedd..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

SSCCHHOOOOLL  SSEECCUURRIITTYY  §§  MMrr..  EElllliiss  aasskkeedd  MMiikkee  SSiimmss,,  hhiigghh  sscchhooooll  pprriinncciippaall,,  ttoo  pprreesseenntt  iinnffoorrmmaattiioonn  

rreeggaarrddiinngg  sseeccuurriittyy  iissssuueess  aatt  tthhee  hhiigghh  sscchhooooll  aanndd  LLiioonnss’’  DDeenn..    MMrr..  SSiimmss  pprreesseenntteedd  

aann  oouuttlliinnee  ttoo  tthhee  bbooaarrdd  tthhaatt  hhee  hhaass  bbeeeenn  wwoorrkkiinngg  oonn  ttoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  tthhiiss  yyeeaarr..    

HHee  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  tthhrreeee  sseeccuurriittyy  ccaammeerraass  hhaavvee  bbeeeenn  iinnssttaalllleedd  aatt  tthhee  hhiigghh  sscchhooooll  iinn  

tthhee  mmaaiinn  hhaallllwwaayy  aanndd  tthhiiss  wwiillll  bbee  uusseedd  aass  aa  ddeetteerrrreenntt  ffoorr  uunnwwaanntteedd  bbeehhaavviioorr  iinn  

tthhee  hhaallllwwaayyss..    MMrr..  SSiimmss  ssaaiidd  hhee  wwiillll  bbee  mmoovviinngg  IISSSS  ttoo  aa  ccllaassssrroooomm  tthhaatt  iiss  iinn  tthhee  

mmaaiinn  bbuuiillddiinngg..    MMrr..  SSiimmss  aallssoo  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  hhee  aanndd  MMrr..  CCoonnee  hhaavvee  aasskkeedd  tthhee  

tteeaacchheerrss  ttoo  kkeeeepp  tthheeiirr  ddoooorrss  lloocckkeedd  wwhheenn  tthheeyy  aarree  nnoott  iinn  tthheeiirr  ccllaassssrroooommss..      

  

BBIILLLLSS  AAPPPPRROOVVEEDD  FFOORR  

PPAAYYMMEENNTT  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  SStteevvee  EEppppeess,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy  ttoo  aapppprroovvee  bbiillllss  

ffoorr  ppaayymmeenntt  aass  pprreesseenntteedd  bbyy  cchheecckk  nnuummbbeerrss  aass  ffoolllloowwss::  

  

    LLooccaall  MMaaiinntteennaannccee  ##005566440011  --  005566554433  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

  

CCEENNTTRRAALL  OOFFFFIICCEE  RREEPPOORRTTSS  §§    MMrr..  EElllliiss  ddiissccuusssseedd  tthhee  TTAASSBB  SSuummmmeerr  LLeeaaddeerrsshhiipp  IInnssttiittuuttee  aanndd  tthhee  aalltteerrnnaattiivvee  

ttrraaiinniinngg  tthhaatt  RReeggiioonn  VV  wwiillll  ooffffeerr  llooccaallllyy..    MMrr..  EEppppeess  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  hhee  wwoouulldd  ssttiillll  

lliikkee  ttoo  aatttteenndd  tthhee  ttrraaiinniinngg  iinn  SSaann  AAnnttoonniioo..    HHee  wwiillll  bbee  tthheerree  aannyywwaayy  aanndd  ssaaiidd  hhee  

wwoouulldd  bbee  wwiilllliinngg  ttoo  ppaayy  hhiiss  oowwnn  wwaayy  iinn  oorrddeerr  tthhee  ssaavvee  tthhee  ddiissttrriicctt  mmoonneeyy..    TThhee  

ootthheerr  bbooaarrdd  mmeemmbbeerrss  cchhoossee  ttoo  aatttteenndd  tthhee  ttrraaiinniinngg  aatt  RReeggiioonn  VV..  

  

    MMrr..  EElllliiss  ddiissttrriibbuutteedd  sseevveerraall  aarrttiicclleess  ttoo  tthhee  bbooaarrdd  oonn  sscchhooooll  ffiinnaannccee..    OOnnee  ooff  tthhee  

aarrttiicclleess  wwaass  oonn  tthhee  rraattiioo  ooff  tteeaacchheerrss  ttoo  nnoonn--tteeaacchheerrss..    HHee  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  tthhiiss  hhaass  

nnoott  cchhaannggeedd  oovveerr  tthhee  yyeeaarrss  bbeeccaauussee  wwee  hhaavvee  aallwwaayyss  hhaadd  ttoo  eemmppllooyy  ccuussttooddiiaannss,,  

mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkkeerrss,,  bbuuss  ddrriivveerrss  aanndd  ccaaffeetteerriiaa  wwoorrkkeerrss..    TThhee  rraattiioo  ffoorr  KKoouunnttzzee  

IISSDD  iiss  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  ootthheerr  ddiissttrriiccttss  aaccrroossss  tthhee  ssttaattee..    MMrr..  EElllliiss  aallssoo  ddiissccuusssseedd  aann  

aarrttiiccllee  tthhaatt  aaddddrreesssseess  lleeggiissllaattoorrss  bbeettttiinngg  tthhaatt  vvootteerrss’’  ttoopp  ccoonncceerrnn  iiss  nnoott  sscchhooooll  

ffuunnddiinngg..    

  



  

  

      

  

BBooaarrdd  wweenntt  iinnttoo  eexxeeccuuttiivvee  sseessssiioonn  aatt  88::1155  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..  

  

RREESSIIGGNNAATTIIOONNSS  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  CChhuucckk  TTuurrnneerr,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett  ttoo  aacccceepptt  tthhee  

rreessiiggnnaattiioonn  ooff  LLllooyydd  WWiilllllliiaammss  aass  pprreesseenntteedd..    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

  

            

AADDJJOOUURRNNEEDD      §§  MMeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd  aatt  88::5500  pp..mm..  

  

  

  

                                                                                                                                                                                

PPrreessiiddeenntt                                    DDaattee::                                                                              SSeeccrreettaarryy  


