
  

  

  

  

RREEGGUULLAARR  MMEEEETTIINNGG  

JJuullyy  1166,,  22001122  

  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  ooff  tthhee  KKoouunnttzzee  IInnddeeppeennddeenntt  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  mmeett  iinn  rreegguullaarr  sseessssiioonn  oonn  MMoonnddaayy,,  JJuullyy  1166,,  22001122,,  aatt  77::0000  

pp..mm..  iinn  tthhee  IInntteerrmmeeddiiaattee  sscchhooooll  lliibbrraarryy..    WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt  pprreessiiddeedd  aanndd  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd  ggaavvee  tthhee  ooppeenniinngg  pprraayyeerr..  

  

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

CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd  aanndd  SSuupptt..  KKeevviinn  WWeellddoonn..  

  

MMEEMMBBEERRSS  AABBSSEENNTT    §§  DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett  

  

AAUUDDIIEENNCCEE  QQUUEESSTTIIOONNSS  

AANNDD//OORR  CCOOMMMMEENNTTSS    §§  PPeennnnyy  CCoollttoonn  aaddddrreesssseedd  tthhee  bbooaarrdd..    SShhee  ssttaatteedd  tthhaatt  hheerr  ppuurrppoossee  wwaass  ttoo  rreemmiinndd  

cceerrttaaiinn  bbooaarrdd  mmeemmbbeerrss  tthhaatt  tthheeyy  aarree  nnoott  aann  aaddmmiinniissttrraattiivvee  bbooaarrdd,,  bbuutt  aa  ppoolliiccyy  

mmaakkiinngg  bbooaarrdd..    SShhee  rreemmiinnddeedd  tthhee  ssuuppeerriinntteennddeenntt  tthhaatt  aalltthhoouugghh  hhee  wwaass  hhiirreedd  bbyy  

tthhee  sscchhooooll  bbooaarrdd  aanndd  rreeppoorrttss  ttoo  tthhee  sscchhooooll  bbooaarrdd  tthhaatt  hhee  wwoorrkkss  ffoorr  aallll  ooff  tthhee  

ppeeooppllee  tthhaatt  wwoorrkk  ffoorr  tthhee  KKoouunnttzzee  IInnddeeppeennddeenntt  SScchhooooll  DDiissttrriicctt..    SShhee  ssttaatteedd  tthhaatt  

tthhee  KKoouunnttzzee  ccoommmmuunniittyy  eexxppeeccttss  hhiimm  ttoo  mmaakkee  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  wwhhiicchh  aarree  

iinn  tthhee  bbeesstt  iinntteerreesstt  ooff  aallll  ooff  tthhee  cchhiillddrreenn  aatt  KKoouunnttzzee  IISSDD..    SShhee  ffuurrtthheerr  ddiissccuusssseedd  

TTAASSBB  ppoolliiccyy  BBBBCC  LLeeggaall  ––  BBooaarrdd  MMeemmbbeerr  RReemmoovvaall  ffrroomm  OOffffiiccee  aanndd  GGoovveerrnnmmeenntt  

ccooddee  8877..001155  ––  PPeettiittiioonn  ffoorr  RReemmoovvaall..  

  

CCOONNSSEENNTT  AAGGEENNDDAA    §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  CCaarrll  CCooppllaanndd,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  

ccoonnsseenntt  aaggeennddaa  wwhhiicchh  iinncclluuddeedd::        

      

    RReegguullaarr  MMeeeettiinngg  MMiinnuutteess  ––  JJuunnee  1111,,  22001122    

    SSppeecciiaall  MMeeeettiinngg  MMiinnuutteess  ––  JJuunnee  1199,,  22001122  

    TTeexxppooooll  QQuuaarrtteerrllyy  RReeppoorrtt  

    FFiinnaanncciiaall  SSttaatteemmeenntt  

      

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

TTAASSBB  UUPPDDAATTEE  ##9944  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr  ttoo  aaddoopptt  TTAASSBB  

EEMMEERRGGEENNCCYY  RREEAADDIINNGG    UUppddaattee  ##9944  aass  pprreesseenntteedd..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

EEMMPPLLOOYYEEEESS  GGRRAANNDDFFAATTHHEERREEDD  

FFOORR  FFIINNGGEERRPPRRIINNTTIINNGG  §§  TThhee  ddiissttrriicctt  pprreesseennttllyy  hhaass  3355  aauuxxiilliiaarryy  eemmppllooyyeeeess  tthhaatt  wweerree  ggrraannddffaatthheerreedd  aanndd  

nnoott  rreeqquuiirreedd  ttoo  ggeett  ffiinnggeerrpprriinntteedd..    IItt  wwiillll  ccoosstt  tthhee  ddiissttrriicctt  aapppprrooxxiimmaatteellyy  

$$11775500..0000  ttoo  ffiinnggeerrpprriinntt  tthheessee  eemmppllooyyeeeess..    KKeevviinn  WWeellddoonn  aaddvviisseedd  tthhaatt  iitt  wwaass  

rreeccoommmmeennddeedd  ttoo  hhiimm  aatt  aa  rreecceenntt  wwoorrkksshhoopp  tthhaatt  wwee  sshhoouulldd  ffiinnggeerrpprriinntt  tthheessee  

eemmppllooyyeeeess  aass  aa  ssaaffeettyy  pprreeccaauuttiioonn..  

  

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  CCaarrll  CCoopplleenn,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd  ttoo  hhaavvee  tthheessee  

eemmppllooyyeeeess  ffiinnggeerrpprriinntteedd..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

AAMMEENNDD  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE    

AAUUTTHHOORRIITTYY  FFOORR  TTEEXXPPOOOOLL  

TTRRAANNSSAACCTTIIOONNSS  §§  KKeevviinn  WWeellddoonn  rreeccoommmmeennddeedd  ttoo  aapppprroovvee  ttoo  cchhaannggee  AAnnggeellaa  GGoorree’’ss  TTeexxppooooll  

ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ffrroomm  ‘‘iinnqquuiirryy  oonnllyy’’  ttoo  ‘‘aauutthhoorriizzeedd  ttoo  ttrraannssmmiitt  ffuunnddss’’  ffoorr  

iinnvveessttmmeennttss  iinn  TTeexxppooooll..  



  

  

  

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  CCaarrll  CCoopplleenn,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr  ttoo  aammeenndd  aass  

pprreesseenntteedd..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

BBIILLLLSS  AAPPPPRROOVVEEDD  FFOORR  

PPAAYYMMEENNTT  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd  ttoo  aapppprroovvee  bbiillllss  

ffoorr  ppaayymmeenntt  aass  pprreesseenntteedd  bbyy  cchheecckk  nnuummbbeerrss  aass  ffoolllloowwss::  

  

    LLooccaall  MMaaiinntteennaannccee  ##005588669955--005588779900    

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

DDoonnnnaa  MMooooddyy  ccaammee  iinn  aatt  77::2200  

  

GGJJ  MMAARR  CCOONNSSUULLTTAANNTTSS  §§  TThhee  aattttaacchheedd  CCuurrrriiccuulluumm  rreeppoorrtt  wwaass  rreeaadd  bbyy  DDrr..  GGeerraalldd  aanndd  DDrr..  JJeeaannnniiee  

MMaarrsshhaallll..  

  

CCEENNTTRRAALL  OOFFFFIICCEE  RREEPPOORRTTSS  §§  MMrr..  WWeellddoonn  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  tthhee  lleetttteerr  ffrroomm  WWaatthheenn,,  DDeeSShhoonngg  &&  JJuunncckkeerr,,  LLLLPP  

wwaass  iissssuueedd  aafftteerr  tthhee  aauuddiitt..    IItt  iiss  iinntteennddeedd  ttoo  ccoommmmuunniiccaattee  cceerrttaaiinn  mmaatttteerrss  

rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ppllaannnneedd  ssccooppee  aanndd  ttiimmiinngg  ooff  tthhee  aauuddiitt  ffoorr  KKoouunnttzzee  IISSDD’’ss  ffiinnaanncciiaall  

ssttaatteemmeennttss  aanndd  ccoommpplliiaannccee  aass  ooff  aanndd  ffoorr  tthhee  yyeeaarr  eennddiinngg  AAuugguusstt  3311,,  22001122..  

  

    MMrr..  WWeellddoonn  aaddvviisseedd  tthhaatt  tthhee  nneexxtt  bbuuddggeett  wwoorrkksshhoopp  wwoouulldd  bbee  JJuullyy  2233
rrdd

  aatt  77::0000  

pp..mm..  

  

      

BBooaarrdd  wweenntt  iinnttoo  eexxeeccuuttiivvee  sseessssiioonn  aatt  77::5500  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::3333  pp..mm..  

  

RREESSIIGGNNAATTIIOONNSS  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr  ttoo  aacccceepptt  tthhee  

rreessiiggnnaattiioonnss  ooff  RReebbeeccccaa  BBrriigguugglliioo,,  LLaannccee  DDaallee,,  JJeessssiiccaa  LLeemmooiinnee,,  MMaarriiaannnnee  

LLooggaann,,  BBrraadd  MMccEEaacchheerrnn,,  TTeerreessaa  RRiicchhaarrdd,,  LLaauurreenn  SSaannddeerrss  aanndd  JJoosshhuuaa  AAmmyy  aass  

pprreesseenntteedd..      MMoottiioonn  aammeennddeedd  ttoo  aacccceepptt  TTJJ  RRaammsseeyy..  

  

      MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

RREECCOOMMMMEENNDDAATTIIOONNSS  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCaarrll  CCoopplleenn  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  

eemmppllooyymmeenntt  ooff  MMeeaaggaann  AAlllleenn,,  LLoollaa  BBaakkeerr,,  BBrreenntt  GGiibbssoonn,,  KKaassii  GGrriiffffiinn,,  MMeemmrrii  

CCaarrmmoonn,,  JJeeffffrreeyy  GGrraahhaamm  aanndd  TTrraaccyy  FFrraannkklliinn  ffoorr  tthhee  22001122//22001133  sscchhooooll  yyeeaarr  uuppoonn  

rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  MMrr..  WWeellddoonn..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

            

AADDJJOOUURRNNEEDD      §§  MMeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd  aatt  88::3377  pp..mm..  

  

  

                                                                                                                                                                                

PPrreessiiddeenntt                                    DDaattee::                                                                              SSeeccrreettaarryy  


