
  

  

  

  

RREEGGUULLAARR  MMEEEETTIINNGG  

AAUUGGUUSSTT  88,,  22001111  

  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  ooff  tthhee  KKoouunnttzzee  IInnddeeppeennddeenntt  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  mmeett  iinn  rreegguullaarr  sseessssiioonn  oonn  MMoonnddaayy,,  AAuugguusstt  88,,  22001111,,  aatt  77::0000  

pp..mm..  iinn  tthhee  iinntteerrmmeeddiiaattee  sscchhooooll  lliibbrraarryy..    DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett  pprreessiiddeedd  aanndd  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd  ggaavvee  tthhee  ooppeenniinngg  pprraayyeerr..  

  

MMEEMMBBEERRSS  PPRREESSEENNTT  §§  DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett,,  WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt,,  LLooggaann  CCaarrtteerr,,  CCaarrll  CCoopplleenn,,  SStteevvee  

EEppppeess,,  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd,,  SSuupptt..  KKeevviinn  WWeellddoonn  aanndd  AAsssstt..  SSuupptt..  

BBrraadd  MMccEEaacchheerrnn..  

      

PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  OOFF  SSTTUUDDEENNTT  

AAWWAARRDDSS::  SSTTAATTEE  QQUUAALLIIFFIIEERR--  

TTEENNNNIISS  §§  BBrraadd  MMccEEaacchheerrnn  iinnttrroodduucceedd  ssttaattee  qquuaalliiffiieerr  iinn  tteennnniiss,,  LLaarraammiiee  LLiinnnn,,  ttoo  tthhee  bbooaarrdd..    

LLaarraammiiee  lloosstt  oonnllyy  33  ddiissttrriicctt  ggaammeess  ––  nnoott  mmaattcchheess..    HHee  wwaass  oonnee  ooff  ssiixx  bbooyyss  tthhaatt  

aaddvvaanncceedd  ttoo  tthhee  ssttaattee  lleevveell..    

  

RREECCOOGGNNIIZZEE  RROOBBOOTTIICCSS  §§  MMrr..  MMiilllleerr  pprroovviiddeedd  aa  ddeettaaiilleedd  ddeessccrriippttiioonn  ffoorr  tthhee  bbooaarrdd  aabboouutt  tthhee  KKHHSS  

eennggiinneeeerriinngg  pprrooggrraamm..    HHee  ddiissccuusssseedd  iittss  ggooaallss,,  wwhhiicchh  iinncclluuddeedd  pprreeppaarriinngg  ssttuuddeennttss  

ffoorr  ccoolllleeggee  eennggiinneeeerriinngg  ccllaasssseess,,  pprroovviiddiinngg  rreeaall  wwoorrkk  eexxppeerriieenncceess,,  aanndd  hheellppiinngg  

tthheemm  ttoo  nneettwwoorrkk  wwiitthh  pprrooffeessssiioonnaall  eennggiinneeeerrss  aanndd  ootthheerr  eennggiinneeeerriinngg  ssttuuddeennttss..    HHee  

aallssoo  ddeessccrriibbeedd  tthhee  pprrooggrreessssiioonn  ooff  tthhee  pprrooggrraamm  ffrroomm  iittss  iinncceeppttiioonn  ttoo  hhooww  iitt  eexxiissttss  

nnooww  wwiitthh  ssttuuddeennttss  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  BBEESSTT    RRoobboottiiccss  aanndd  FFIIRRSSTT  RRoobboottiiccss  aanndd  

ccoommppeettiinngg  yyeeaarr  rroouunndd..  

  

MMrr..  MMiilllleerr  aanndd  tthhee  tteeaamm  tthheenn  rreeccoouunntteedd  tthhee  aacchhiieevveemmeennttss  ooff  tthheeiirr  22001111  sseeaassoonn  

wwhhiicchh  iinncclluuddeedd  wwiinnnniinngg  tthhee  FFIIRRSSTT  RRoobboottiiccss  22001111  LLoonnee  SSttaarr  RReeggiioonnaall  

CChhaammppiioonnsshhiipp  aatt  tthhee  GGeeoorrggee  RR..  BBrroowwnn  CCoonnvveennttiioonn  CCeenntteerr  iinn  HHoouussttoonn  iinn  MMaarrcchh..    

TThhiiss  ttoouurrnnaammeenntt  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  tthhee  mmoosstt  hhiigghh  tteecchh  aanndd  mmoosstt  cchhaalllleennggiinngg  hhiigghh  

sscchhooooll  eennggiinneeeerriinngg  pprrooggrraamm  iinn  tthhee  ssttaattee  ooff  TTeexxaass..    FFoorr  wwiinnnniinngg  iinn  TTeexxaass,,  tthhee  

tteeaamm  wwaass  aabbllee  ttoo  aaddvvaannccee  ttoo  tthhee  FFIIRRSSTT  RRoobboottiiccss  WWoorrlldd  CChhaammppiioonnsshhiipp  iinn  SStt..  

LLoouuiiss  iinn  AApprriill..    OOuutt  ooff  oovveerr  tthhrreeee  hhuunnddrreedd  sscchhoooollss  rreepprreesseenntteedd  aatt  tthhee  FFIIRRSSTT  

wwoorrlldd  ffiinnaallss,,  MMrr..  MMiilllleerr  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  tthhee  KKoouunnttzzee  tteeaamm  ffiinniisshheedd  iinn  tthhee  ttoopp  eeiigghhtt  

mmaakkiinngg  tthheemm  aammoonngg  tthhee  ttoouurrnnaammeennttss  oonnllyy  mmeeddaalliissttss..    MMrr..  MMiilllleerr  tthheenn  ppllaayyeedd  aa  

vviiddeeoo  pprreesseennttaattiioonn  ffoorr  tthhee  bbooaarrdd  tthhaatt  iinncclluuddeedd  ppiiccttuurreess  ooff  tthhee  tteeaamm’’ss  mmaacchhiinnee  aanndd  

tthhee  ccoommppeettiittiioonnss  iinn  wwhhiicchh  iitt  ccoommppeetteedd..      

  

TThhee  eennggiinneeeerriinngg  tteeaamm  iinnvviitteedd  tthhee  bbooaarrdd  ttoo  vviissiitt  tthheeiirr  wwoorrkksshhoopp  ttoo  lleeaarrnn  mmoorree  

aabboouutt  tthhee  eennggiinneeeerriinngg  pprrooggrraamm  aanndd  ttoo  aatttteenndd  oonnee  ooff  tthheeiirr  uuppccoommiinngg  22001111--22001122  

ccoommppeettiittiioonnss..  

  

AAPPPPRRAAIISSAALL  DDIISSTTRRIICCTT  

BBUUDDGGEETT  RREEVVIIEEWW  §§  AAmmaaddoorr  RReeyynnaa,,  HHCCAADD  DDiirreeccttoorr,,  rreevviieewweedd  tthhee  HHaarrddiinn  CCoouunnttyy  AApppprraaiissaall  DDiissttrriicctt  

BBuuddggeett..    HHee  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  tthhee  bbiiggggeesstt  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  bbuuddggeett  wwaass  iinnssuurraannccee..    TThhee  

aapppprraaiissaall  ddiissttrriicctt  mmaaiinnttaaiinnss  aallll  oowwnneerrsshhiipp  ppaappeerrss  ffoorr  tthhee  ccoouunnttyy  ((mmaappss,,  eettcc..))    HHiiss  

ooffffiiccee  iiss  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  ssccaannnniinngg  eevveerryytthhiinngg  ssoo  tthhaatt  tthhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn  wwiillll  bbee  

ssaaffee  iinn  tthheerree  iiss  aa  ddiissaasstteerr..  

      

CCOONNSSEENNTT  AAGGEENNDDAA  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt  ttoo  

aapppprroovvee  tthhee  ccoonnsseenntt  aaggeennddaa  wwhhiicchh  iinncclluuddeedd::    

  

    SSppeecciiaall  MMeeeettiinngg  MMiinnuutteess  ––  JJuullyy  1155,,  22001111  

    RReegguullaarr  MMeeeettiinngg  MMiinnuutteess  ––  JJuullyy  1188,,  22001111  

    SSppeecciiaall  MMeeeettiinngg  MMiinnuutteess  ––  JJuullyy  2200,,  22001111  

    SSppeecciiaall  MMeeeettiinngg  MMiinnuutteess  ––  AAuugguusstt  11,,  22001111  

    FFiinnaanncciiaall  SSttaatteemmeenntt  

    



  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

DDIISSTTRRIICCTT//CCAAMMPPUUSS    

AACCCCOOUUNNTTAABBIILLIITTYY  RRAATTIINNGGSS  §§  TTeerreessaa  RRiicchhaarrdd  rreevviieewweedd  tthhee  ccaammppuuss//ddiissttrriicctt  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  rraattiinnggss  ffoorr  

22001100//22001111..  MMrrss..  RRiicchhaarrdd  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  tthhee  ccoommpplleettiioonn  rraattee  wwaass  9977..33%%  wwiitthh  aa  

00%%  ddrroopp  oouutt  rraattee..  TThhee  eelleemmeennttaarryy  sscchhooooll  wwaass  rraatteedd  rreeccooggnniizzeedd..  TThhee  iinntteerrmmeeddiiaattee  

sscchhooooll,,  mmiiddddllee  sscchhooooll  aanndd  hhiigghh  sscchhooooll  wweerree  rraatteedd  aaccaaddeemmiiccaallllyy  aacccceeppttaabbllee..    

              

DDIISSTTRRIICCTT//CCAAMMPPUUSS    

AAYYPP  SSTTAATTUUSS      §§  MMrrss..  RRiicchhaarrdd  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  tthhee  ddiissttrriicctt  mmeett  AAYYPP  aanndd  tthhaatt  iiff  wwee  ccaann  mmeeeett  iitt  nneexxtt  

yyeeaarr  wwee  wwiillll  bbee  ttaakkeenn  ooffff  tthhee  SSttaaggee  lliisstt..    WWee  aarree  ccuurrrreennttllyy  ssttiillll  oonn  SSttaaggee  22..    TThheerree  

wwiillll  bbee  nnoo  cchhaannggee  iinn  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  rraattiinnggss  ffoorr  nneexxtt  yyeeaarr  dduuee  ttoo  tthhee  rreelleeaassee  ooff  

SSTTAAAARR  tteessttiinngg;;  hhoowweevveerr,,  AAYYPP  wwiillll  bbee  rraatteedd..    

          

PPRROOPPEERRTTYY  IINNSSUURRAANNCCEE    

BBIIDD  AAPPPPRROOVVEEDD    §§  MMrr..  MMccEEaacchheerrnn  aaddvveerrttiisseedd  aanndd  rreecceeiivveedd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  bbiidd  pprrooppoossaallss  ffoorr  pprrooppeerrttyy  

iinnssuurraannccee::  

  

          TTAASSBB      $$6611,,337766  ((eexxcclluuddeess  wwiinnddssttoorrmm  ccoovveerraaggee))  

          BBaannccoorrpp  SSoouutthh    $$9955,,660000  

          KKeeyy  &&  PPiisskkuurraann    $$117744,,113311  

                  

  

          MMrr..  MMccEEaacchheerrnn  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  tthhee  bbiidd  pprrooppoossaall  ooff  BBaannccoorrpp  SSoouutthh  bbee  

aapppprroovveedd..  

  

          MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCaarrll  CCoopplleenn  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  

bbiidd  ooff  BBaannccoorrpp  SSoouutthh  ffoorr  pprrooppeerrttyy  iinnssuurraannccee..    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

22001111//22001122  BBUUDDGGEETT  AANNDD  

PPRROOPPOOSSEEDD  TTAAXX  RRAATTEE  SSEETT  §§  BBrraadd  MMccEEaacchheerrnn  rreevviieewweedd  22001111//22001122  bbuuddggeett  iinnffoorrmmaattiioonn  wwhhiicchh  iinncclluuddeedd  ssoommee  

ooff  tthhee  aannttiicciippaatteedd  iinnccrreeaasseess  iinn  tthhee  bbuuddggeett..    HHee  pprreesseenntteedd  bbooaarrdd  mmeemmbbeerrss  wwiitthh  aa  

BBuuddggeett  SSuummmmaarryy  RReeppoorrtt  ffoorr  KKIISSDD  wwhhiicchh  iiss  nnooww  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  lleeggiissllaattuurree  ttoo  bbee  

ppoosstteedd  oonn  tthhee  wweebbssiittee..      

  

          HHee  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhee  CCoommppttrroolllleerr’’ss  OOffffiiccee  rreeccoommmmeennddss  tthhaatt  tthhee  BBooaarrdd  vvoottee  oonn  aa  

pprrooppoosseedd  ttaaxx  rraattee..    TThhee  ttaaxx  rraattee  vvootteedd  oonn  llaatteerr  ccaann  bbee  lleessss  tthhaann  tthhee  pprrooppoosseedd  ttaaxx  

rraattee..    MMrr..  MMccEEaacchheerrnn  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  tthhee  bbooaarrdd  sseett  tthhee  ttaaxx  rraattee  aatt  $$11..00440000  ffoorr  

mmaaiinntteennaannccee  aanndd  ooppeerraattiioonnss  aanndd  $$00..11880000  ffoorr  iinntteerreesstt  aanndd  ssiinnkkiinngg  ffoorr  aa  ttoottaall  

pprrooppoosseedd  ttaaxx  rraattee  ffoorr  22001111//22001122  ooff  $$11..22220000..      

  

          MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr  ttoo  sseett  tthhee  

pprrooppoosseedd  ttaaxx  rraattee  ffoorr  22001111//22001122  aatt  $$11..00440000  ffoorr  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  ooppeerraattiioonnss  aanndd  

$$00..11880000  ffoorr  iinntteerreesstt  aanndd  ssiinnkkiinngg  ffoorr  aa  ttoottaall  ooff  $$11..22220000..      MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  

uunnaanniimmoouussllyy..  

  

DDAATTEE  FFOORR  PPUUBBLLIICC  MMEEEETTIINNGG  

TTOO  DDIISSCCUUSSSS  22001111//22001122  BBUUDDGGEETT  

&&  PPRROOPPOOSSEEDD  TTAAXX  RRAATTEE  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd  ttoo  

aapppprroovvee  AAuugguusstt  2299,,  22001100,,  aatt  77::0000  pp..mm..  aass  tthhee  ddaattee  ffoorr  aa  ppuubblliicc  mmeeeettiinngg  ttoo  ddiissccuussss  

tthhee  22001111//22001122  bbuuddggeett  aanndd  pprrooppoosseedd  ttaaxx  rraattee..    TThhee  mmeeeettiinngg  wwiillll  bbee  hheelldd  iinn  tthhee  

KKoouunnttzzee  IInntteerrmmeeddiiaattee  sscchhooooll  lliibbrraarryy..    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

  

  

BBIILLLLSS  AAPPPPRROOVVEEDD  

FFOORR  PPAAYYMMEENNTT  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd  ttoo  aapppprroovvee  

bbiillllss  ffoorr  ppaayymmeenntt  aass  pprreesseenntteedd  bbyy  cchheecckk  nnuummbbeerrss  aass  ffoolllloowwss::  



  

  

      

    LLooccaall  MMaaiinntteennaannccee  ##5566993311  ––  5566999966  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  SSiixx  FFOORR;;  OOnnee  AABBSSEENNTT  ––  EEppppeess  ((HHee  hhaadd  ttoo  sstteepp  oouutt  ffoorr  aa  ffeeww  

mmiinnuutteess))..  

  

  

CCEENNTTRRAALL  OOFFFFIICCEE  RREEPPOORRTTSS  §§  MMrr..  WWeellddoonn  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  MMoonnddaayy,,  AAuugguusstt  1155
tthh

,,  wwoouulldd  bbee  tthhee  ffiirrsstt  ddaayy  bbaacckk  ffoorr  

tteeaacchheerrss..    FFrriiddaayy,,  AAuugguusstt  1122
tthh

  wwoouulldd  bbee  nneeww  tteeaacchheerr  oorriieennttaattiioonn..    OOnn  TTuueessddaayy,,  

AAuugguusstt  1166
tthh

  tthhee  ddiissttrriicctt  wwiillll  pprroovviiddee  lluunncchh  ffoorr  eevveerryyoonnee  aanndd  MMrr..  WWeellddoonn  iinnvviitteedd  

tthhee  bbooaarrdd  mmeemmbbeerrss  ttoo  aatttteenndd  iiff  ppoossssiibbllee..    TThhee  ffiirrsstt  ddaayy  ffoorr  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  

AAuugguusstt  2222
nndd

..  

  

    MMrr..  WWeellddoonn  rreeppoorrtteedd  oonn  aa  rreeqquueesstt  ttoo  aallllooww  aa  mmoonniittoorriinngg  wweellll  ttoo  bbee  ppllaacceedd  oonn  tthhee  

iinntteerrmmeeddiiaattee  sscchhooooll  pprrooppeerrttyy..    TThhee  bbooaarrdd  aasskkeedd  tthhaatt  mmoorree  iinnffoorrmmaattiioonn  bbee  

pprroovviiddeedd  bbeeffoorree  mmaakkiinngg  aa  ddeecciissiioonn  oonn  tthhiiss  mmaatttteerr..    TThheeyy  ddoo  nnoott  wwaanntt  tthhee  sscchhooooll  

ttoo  bbee  lliiaabbllee..    MMrr..  WWeellddoonn  wwiillll  lleett  tthhee  sscchhooooll  aattttoorrnneeyy  llooookk  aatt  tthhee  aaggrreeeemmeenntt  aanndd  

tthhee  mmaatttteerr  wwiillll  bbee  bbrroouugghhtt  bbaacckk  ttoo  tthhee  bbooaarrdd  aatt  aannootthheerr  mmeeeettiinngg..  

  

    MMrr..  WWeellddoonn  ggaavvee  tthhee  bbooaarrdd  mmeemmbbeerrss  sseevveerraall  rreeppoorrttss  tthhaatt  oouuttlliinneedd  tthhee  ffiinnaanncciiaall  

ddiissppaarriittyy  bbeettwweeeenn  ddiissttrriiccttss..    HHee  ddiissccuusssseedd  tthhee  aammoouunntt  ooff  mmoonneeyy  aanndd  hhooww  iitt  iiss  

ddiissppeerrsseedd  aaccrroossss  tthhee  ssttaattee  aanndd  tthhaatt  tthheerree  iiss  iinneeqquuiittiieess  iinn  tthhee  ffuunnddiinngg  ddiissttrriibbuuttiioonn..      

          

          

BBooaarrdd  wweenntt  iinnttoo  eexxeeccuuttiivvee  sseessssiioonn  aatt  88::3377  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  99::4477  pp..mm..  

  

EEMMPPLLOOYY  PPEERRSSOONNNNEELL    §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr  

ttoo  aapppprroovvee  eemmppllooyymmeenntt  ooff  JJoohhnn  BBiicckkhhaamm,,  HHSS  SScciieennccee//CCooaacchh;;  JJeennnniiffeerr  

HHaarrrriiss,,  MMSS  SSppeecc..  EEdd//CCooaacchh;;  CCaarrllooss  FFlloorreess,,  HHSS  SSppaanniisshh;;  aanndd  HHaaddeenn  

TThhoommaass,,  IISS  66
tthh

  GGrraaddee  RReeaaddiinngg  ffoorr  tthhee  22001111//22001122  sscchhooooll  yyeeaarr  uuppoonn  

rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  MMrr..  WWeellddoonn..  

  

          MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

AAUUDDIIEENNCCEE  QQUUEESSTTIIOONNSS  

AANNDD//OORR  CCOOMMMMEENNTTSS    §§  SStteevveenn  BBeellllaarrdd  ssppookkee  ttoo  tthhee  bbooaarrdd  ccoonncceerrnniinngg  hhiiss  jjoobb  wwiitthh  KKIISSDD..    HHee  

hhaass  hheeaarrdd  rruummoorrss  tthhaatt  tthhee  nneeww  ssuuppeerriinntteennddeenntt  iiss  ccoonnssiiddeerriinngg  ccoonnttrraaccttiinngg  

tthhee  sseerrvviicceess  ffoorr  tthhee  ggrroouunnddss  ccrreeww..    HHee  aallssoo  qquueessttiioonneedd  wwhheetthheerr  tthhee  

ggrroouunnddss  ccrreeww  iiss  ppaarrtt  ooff  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ddeeppaarrttmmeenntt..    IIff  iitt  iiss  nnoott,,  tthheenn  hhee  

wwaanntteedd  ttoo  kknnooww  wwhhyy  hhee  aanndd  tthhee  ootthheerr  ggrroouunndd  ccrreeww  wwoorrkkeerr  ccoouulldd  nnoott  sseett  

tthheeiirr  oowwnn  hhoouurrss  aanndd  nnoott  wwoorrkk  dduurriinngg  tthhee  hheeaatt  ooff  tthhee  ddaayy..    IIff  tthheeyy  aarree  

ppaarrtt  ooff  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ddeeppaarrttmmeenntt  tthheenn  tthhee  ootthheerr  mmaaiinntteennaannccee  hhaannddss  

sshhoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo  hheellpp  tthheemm  wwhheenn  tthheeyy  aarree  nnoott  ddooiinngg  aannyytthhiinngg  eellssee..    MMrr..  

BBeellllaarrdd  ssaaiidd  tthheerree  wweerree  ttiimmeess  wwhheenn  hhee  hhaass  bbeeeenn  ppuulllleedd  aawwaayy  ffrroomm  hhiiss  

rreegguullaarr  jjoobb  ttoo  hheellpp  tthhee  ootthheerr  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkkeerrss  aanndd  tthheenn  hhee  ggeettss  

qquueessttiioonneedd  oonn  wwhhyy  hhiiss  jjoobb  hhaass  nnoott  bbeeeenn  ccoommpplleetteedd..    MMrr..  WWeellddoonn  ttoolldd  

MMrr..  BBeellllaarrdd  tthhaatt  hhee  wwoouulldd  ccoonnttaacctt  hhiimm  tthhee  nneexxtt  ddaayy  bbeeffoorree  nnoooonn..  

  

AADDJJOOUURRNNEEDD      §§  MMeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd  aatt  99::5533  pp..mm..  

  

  

  

                                                                                                                                                                                

PPrreessiiddeenntt                                    DDaattee::                                                                              SSeeccrreettaarryy  


