
  

  

  

RREEGGUULLAARR  MMEEEETTIINNGG  

AAuugguusstt  1133,,  22001122  

  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  ooff  tthhee  KKoouunnttzzee  IInnddeeppeennddeenntt  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  mmeett  iinn  rreegguullaarr  sseessssiioonn  oonn  MMoonnddaayy,,  AAuugguusstt  1133,,  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,,  DDaavviidd  

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

RReeeessee  BBrriiggggss..  

  

AAUUDDIIEENNCCEE  QQUUEESSTTIIOONNSS    

AANNDD//OORR  CCOOMMMMEENNTTSS  §§  MMss..  PPaauullaa  EEddmmoonnddss  eexxpprreesssseedd  hheerr  ccoonncceerrnn  aabboouutt  tthhee  bbuuddggeett  sshhoorrttffaallllss  aanndd  tthhee  

ttaallkk  ooff  eelliimmiinnaattiinngg  ppoossiittiioonnss..    SShhee  ssttaatteedd  tthhaatt  iiff  wwee  wweerree  nnoott  iinn  tthhee  ppoossiittiioonn  ttoo  

ggiivvee  rraaiisseess  tthhaann  mmaayybbee  wwee  sshhoouulldd  nnoott  bbee  llooookkiinngg  aatt  bbuuyyiinngg  aa  llaawwnn  mmoowweerr..    SShhee  

aasskkeedd  tthhaatt  wwee  llooookk  aatt  oouurr  wwaannttss  vvss..  oouurr  nneeeeddss  aanndd  ssppeenndd  tthhee  mmoonneeyy  bbaasseedd  oonn  

tthhee  nneeeeddss..      

  

CCOONNSSEENNTT  AAGGEENNDDAA  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr  ttoo  aapppprroovvee  

iitteemmss::  

    aa))  JJuullyy  1166,,  22001122  mmiinnuutteess    

    cc))  BBiillllss  ffoorr  ppaayymmeenntt  wwiitthh  ccoorrrreeccttiioonnss  nnootteedd    

    DDEELLAAYY  ooff  AAccttiioonn  oonn  iitteemm  bb))  JJuullyy  3300,,  22001122  mmiinnuutteess  uunnttiill  aammeennddmmeennttss  hhaavvee  bbeeeenn  

mmaaddee..  

  

MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

CCAALLLL  FFOORR  SSCCHHOOOOLL  BBOOAARRDD  

EELLEECCTTIIOONNSS  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr  ttoo  

  ccaallll  SScchhooooll  BBooaarrdd  EElleeccttiioonn  ttoo  ffiillll  ppoossiittiioonnss  ffoouurr  aanndd  ffiivvee::    JJuullyy  2211,,  22002211  iiss  tthhee  ffiirrsstt  

ddaayy  ttoo  aappppllyy  ffoorr  aa  ppllaaccee  oonn  tthhee  bbaalllloott;;  AAuugguusstt  2200,,  22001122  aatt  55::0000  pp..mm..  iiss  tthhee  llaasstt  

ddaayy  ttoo  aappppllyy  ffoorr  aa  ppllaaccee  oonn  tthhee  bbaalllloott;;  eeaarrllyy  vvoottiinngg  bbyy  ppeerrssoonnaall  aappppeeaarraannccee  wwiillll  

bbee  ffrroomm  OOccttoobbeerr  2222,,  22001122  ttoo  NNoovveemmbbeerr  22,,  22001122  aatt  tthhee  mmaaiinn  eeaarrllyy  vvoottiinngg  ppoolllliinngg  

llooccaattiioonn,,  HHaarrddiinn  CCoouunnttyy  CCoouurrtthhoouussee,,  330000  MMoonnrrooee,,  dduurriinngg  rreegguullaarr  ooffffiiccee  hhoouurrss..    

AApppplliiccaattiioonnss  ffoorr  ffiilliinngg  wwiillll  bbee  aatt  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt’’ss  ooffffiiccee..  

  

MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

DDIISSTTRRIICCTT//CCAAMMPPUUSS  AAYYPP  SSTTAATTUUSS  §§  MMrr..  WWeellddoonn  pprreesseenntteedd  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  AAnnnnuuaall  YYeeaarrllyy  PPrrooggrreessss  ((AAYYPP))  rreeppoorrtt    

uusseedd  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  iiff  sscchhoooollss  aarree  ssuucccceessssffuullllyy  eedduuccaattiinngg  tthheeiirr  ssttuuddeennttss..    

CCoonncceerrnniinngg  AAYYPP,,  aa  ddiissttrriicctt  oorr  aa  ccaammppuuss  eeiitthheerr  mmeeeettss  wwiitthh  AAYYPP  ssttaannddaarrdd  oorr  iitt  

ddooeess  nnoott..    KKEESS  mmeett  AAYYPP,,  KKIISS  mmiisssseedd  AAYYPP  iinn  RReeaaddiinngg  aanndd  MMaatthh,,  KKMMSS  mmiisssseedd  AAYYPP  

iinn  RReeaaddiinngg  aanndd  MMaatthh,,  KKHHSS  mmiisssseedd  AAYYPP  iinn  MMaatthh  aanndd  tthhee  DDiissttrriicctt  mmiisssseedd  AAYYPP  iinn  

RReeaaddiinngg  aanndd  MMaatthh..    TThhee  ssttaattee  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  5566%%  ooff  aallll  ccaammppuusseess  iinn  tthhee  SSttaattee  ooff  

TTeexxaass  ddiidd  nnoott  mmeeeett  AAYYPP  aanndd  7722%%  ooff  aallll  ddiissttrriiccttss  ddiidd  nnoott  mmeeeett  AAYYPP..  
      

SSEEPPAARRAATTEE  BBAALLLLOOTTSS  FFOORR  TTHHEE    

NNOOVVEEMMBBEERR  EELLEECCTTIIOONNSS  §§  MMrr..  WWeellddoonn  pprreesseenntteedd  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  HHaarrddiinn  CCoouunnttyy  ggaavvee  tthhee  ooppttiioonn  ooff  

hhaavviinngg  KKIISSDD  ccaannddiiddaatteess  oonn  sseeppaarraattee  bbaalllloottss  oorr  oonn  tthhee  bbaacckk  ooff  tthheeiirr  bbaalllloottss..    TThhee  

$$11550000..0000  pprrooggrraammmmiinngg  ffeeee  wwiillll  ssttiillll  aappppllyy  eeiitthheerr  wwaayy..  

  

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  SStteevvee  EEppppeess,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCaarrll  CCoopplleenn  ttoo  hhaavvee  KKIISSDD  bbaalllloottss  

oonn  tthhee  bbaacckk  ooff  tthhee  HHaarrddiinn  CCoouunnttyy  bbaalllloottss..  

  

MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  



  

  

RREEQQUUEESSTT  DDOONNAATTIIOONN  FFRROOMM  SSHHEELLLL  

FFOORR  SSWWIITTCCHH  GGEEAARR  §§  MMrr..  LLooggaann  CCaarrtteerr  ssttaatteedd  tthhaatt  SShheellll  iiss  vveerryy  ggeenneerroouuss  wwiitthh  ddoonnaattiioonnss  aanndd  hhee  

rreeqquueesstteedd  tthhaatt  tthhee  bbooaarrdd  aallllooww  hhiimm  ppeerrmmiissssiioonn  ttoo  aasskk  SShheellll  ffoorr  aa  ddoonnaattiioonn  ffoorr  

rreeppllaacceemmeenntt  ooff  tthhee  sswwiittcchh  ggeeaarr  aatt  tthhee  KKoouunnttzzee  HHiigghh  SScchhooooll..      

  

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCaarrll  CCoopplleenn  ttoo  aallllooww  MMrr..  

CCaarrtteerr  ttoo  aasskk  SShheellll  ffoorr  tthhee  ddoonnaattiioonn..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  SSiixx  FFOORR;;  OOnnee  AABBSSTTAAIINN  ((CCaarrtteerr))  

  

FFUUEELL  BBIIDDSS  §§    IInnffoorrmmaattiioonn  wwaass  pprreesseenntteedd  bbyy  MMrr..  WWeellddoonn  oonn  tthhee  44  ffuueell  bbiiddss  pprrooppoossaallss  tthhaatt  

wweerree  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  KKoouunnttzzee  IISSDD..    BBiiddss  wweerree  ssuubbmmiitttteedd  ffrroomm;;  MMiiddtteexx,,  SSppiiddllee  &&  

SSppiiddllee,,  TTrrii--CCoonn  aanndd  SSuunn  CCooaasstt  RReessoouurrcceess..    MMrr..  WWeellddoonn  rreeccoommmmeennddeedd  MMiidd--TTeexx,,  

wwhhoo  wwaass  tthhee  lleeaasstt  eexxppeennssiivvee..    QQuueessttiioonnss  wweerree  rraaiisseedd  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  ccoosstt  ooff  

rreemmoovviinngg  tthhee  ccuurrrreenntt  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  rreeppllaacciinngg  wwiitthh  tthheeiirr  oowwnn,,  wwiitthh  mmiinniimmuumm  

ssuuppppllyy  ppuurrcchhaasseess  aanndd  rraacckk  pprriicceess  vvss..  OOPPIISS  aavveerraaggeess..    

  

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr  ttoo  ddeellaayy  aaccttiioonn  

uunnttiill  mmoorree  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoouulldd  bbee  oobbttaaiinneedd..  

  

  

MMOOWWEERR  BBIIDDSS  §§  IInnffoorrmmaattiioonn  wwaass  pprreesseenntteedd  oonn  tthhee  33  bbiiddss  oobbttaaiinneedd  ffoorr  tthhee  pprrooppoosseedd  ppuurrcchhaassee  

ooff  aa  nneeww  mmoowweerr  ffoorr  tthhee  aatthhlleettiicc  ddeeppaarrttmmeennttss  uussee  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  tthheeiirr  ffiieellddss..    

SSppeecciiffiiccaattiioonnss::    DDiixxiiee  CChhooppppeerr,,  XXCCaalliibbeerr  33336666  MMoowweerr  wwiitthh  6666””  ccuutt  aanndd  aa  ZZeebbrraa  

ssttrriippppiinngg  kkiitt..    TTyylleerr  CCoouunnttyy  TTrraaccttoorr,,  $$99,,993377;;  HHaarrddiinn  CCoouunnttyy  TTrraaccttoorr,,  $$1100,,222299;;  

MMoowweerrss  TTrraaccttoorrss,,  $$1100,,332288..  MMrr..  WWeellddoonn  ssttaatteedd  tthhee  ccoosstt  ffoorr  oouuttssoouurrcciinngg  tthhee  

mmaaiinntteennaannccee  ooff  tthhee  aatthhlleettiicc  ffiieellddss  oovveerr  tthhee  llaasstt  33  yyeeaarrss  wweerree;;  0099//1100  --  $$1133,,004455,,  

1100//1111  --  $$1100,,448800  aanndd  1111//1122  --  $$88,,663333..    QQuueessttiioonnss  wweerree  rraaiisseedd  aabboouutt  lleessss  

eexxppeennssiivvee  bbrraannddss  aanndd  ssiizzeess  ooff  mmoowweerrss..  

  

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

ppuurrcchhaassee  ooff  tthhee  mmoowweerr..  

  

MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

SSEETT  DDAATTEE  FFOORR  PPUUBBLLIICC  MMEEEETTIINNGG  

CCOONNCCEERRNNIINNGG  TTAAXX  RRAATTEE  §§  TThhee  CCoommppttrroolllleerr’’ss  OOffffiiccee  rreeccoommmmeennddss  tthhaatt  tthhee  BBooaarrdd  vvoottee  oonn  tthhee  ddaattee  ooff  tthhee  

ppuubblliicc  mmeeeettiinngg  ffoorr  tthhee  ddiissccuussssiioonn  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  ttaaxx  rraattee..    MMrr..  WWeellddoonn  

rreeccoommmmeennddeedd  AAuugguusstt  2277,,  22001122..  

  

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  SStteevvee  EEppppeess  ffoorr  AAuugguusstt  2277,,  

22001122  ttoo  bbee  tthhee  ddaattee  ffoorr  aa  ppuubblliicc  mmeeeettiinngg  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  TTaaxx  RRaattee  aanndd  ttoo  aaddoopptt  

tthhee  bbuuddggeett..    

  

MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

SSAALLAARRIIEESS  FFOORR  22001122--22001133    §§  MMrr..  WWeellddoonn  pprreesseenntteedd  tthhee  TTeeaacchheerr  ssaallaarryy  sscchheedduullee  tthhaatt  wwaass  pprreevviioouussllyy  

aaddoopptteedd  aanndd  tthhee  ssaallaarryy  sscchheedduullee  tthhaatt  wwoouulldd  ttaakkee  iittss  ppllaaccee  iiff  tthhee  cchhooiiccee  wwaass  

mmaaddee  ttoo  ffrreeeezzee  aallll  ssaallaarriieess..    MMrr..  EEppppeess  aasskkeedd  wwaass  tthhiiss  aann  aaccttiioonn  iitteemm  aanndd  MMrr..  

WWeellddoonn’’ss  rreeppllyy  wwaass,,  oonnllyy  iiff  tthhee  ddeecciissiioonn  wwaass  mmaaddee  ttoo  ffrreeeezzee  aallll  ssaallaarriieess..    MMrr..  

CCaarrtteerr  ssttaatteedd  tthhaatt  hhee  ffeelltt  iitt  wwaass  nnoott  rriigghhtt  ttoo  ttaakkee  rraaiisseess  aawwaayy  ffrroomm  tteeaacchheerrss  tthhaatt  

hhaadd  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  aapppprroovveedd..  

  

        MMrr..  WWeellddoonn  ssttaatteedd  tthhaatt  hhee  ddiidd  nnoott  rreeccoommmmeenndd  ggiivviinngg  oonnee  ggrroouupp  aa  rraaiissee  aanndd  nnoott  

ggiivvee  ootthheerr  ggrroouuppss  aa  rraaiissee..    OOrr  ggiivvee  oonnee  ggrroouupp  aa  rraaiissee  aanndd  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd  

eelliimmiinnaattee  ppoossiittiioonnss,,  hhee  ccoouulldd  nnoott  rreeccoommmmeenndd  tthhaatt..  HHee  wwoouulldd  lloovvee  ffoorr  



  

  

eevveerryybbooddyy  ttoo  ggeett  aa  rraaiissee,,  aanndd  iiff  iitt  iiss  tthhee  pplleeaassuurree  ooff  tthhee  bbooaarrdd  tthhaatt  hhee  wwiillll  

ssuuppppoorrtt  tthhaatt,,  bbuutt  ttoo  bbee  ffiissccaallllyy  ssoouunndd,,  tthhee  bbeesstt  tthhiinngg  ffoorr  tthhee  ddiissttrriicctt  wwoouulldd  bbee  ttoo  

ffrreeeezzee  aallll  ssaallaarriieess  aanndd  nnoott  ttoo  eelliimmiinnaattee  aannyy  ppoossiittiioonnss..    KKnnoowwiinngg  tthhaatt  nneexxtt  yyeeaarr,,  

tthhiiss  ccaannnnoott  bbee  ddoonnee  aaggaaiinn,,  tthhaatt  iitt  iiss  ffiinnaanncciiaallllyy  iimmppoossssiibbllee  ttoo  ddoo  tthhiiss  22  yyeeaarrss  iinn  aa  

rrooww..    WWhhiicchh  mmeeaannss,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  ssaavvee  tthhiiss  mmoonneeyy  tthhaatt  iiff  wwee  aarree  iinn  tthhee  ssaammee  

pprreeddiiccaammeenntt  nneexxtt  yyeeaarr,,  wwee  aarree  ggooiinngg  ttoo  hhaavvee  ttoo  ttaakkee  aa  hhaarrdd  llooookk  aatt  ppeerrssoonnnneell..      

  

        MMrr..  WWeellddoonn  pprreesseenntteedd  tthhee  bbooaarrdd  wwiitthh  44  ooppttiioonnss::  

    OOppttiioonn  AA  ––  SSaallaarryy  iinnccrreeaasseess  ffoorr  aallll  eemmppllooyyeeeess  wwiitthhoouutt  eelliimmiinnaattiinngg  ppoossiittiioonnss  

rreessuullttiinngg  iinn  aann  aapppprrooxx..  aammoouunntt  $$449900,,334455  ffrroomm  ffuunndd  bbaallaannccee  

    OOppttiioonn  22  ––  FFrreeeezzee  iinnccrreeaasseess  ffoorr  aallll  eemmppllooyyeeeess  wwiitthhoouutt  eelliimmiinnaattiinngg  ppoossiittiioonnss  

rreessuullttiinngg  iinn  aann  aapppprrooxx..  aammoouunntt  ooff  $$334444,,001199  ffrroomm  ffuunndd  bbaallaannccee  

    OOppttiioonn  33  ––  SSaallaarryy  iinnccrreeaasseess  ttoo  aallll  eemmppllooyyeeeess  wwhhiillee  eelliimmiinnaattiinngg  sseelleecctteedd  

ppoossiittiioonnss  rreessuullttiinngg  iinn  aann  aapppprrooxx..  aammoouunntt  ooff  $$337788,,999911  ffrroomm  ffuunndd  bbaallaannccee..  

    OOppttiioonn  44  ––  FFrreeeezzee  ssaallaarriieess  ttoo  aallll  eemmppllooyyeeeess  wwhhiillee  eelliimmiinnaattiinngg  sseelleecctteedd  ppoossiittiioonnss  

rreessuullttiinngg  iinn  aann  aapppprrooxx..  aammoouunntt  ooff  $$223322,,666655  ffrroomm  ffuunndd  bbaallaannccee..  

  

        MMrr..  WWeellddoonn  rreeccoommmmeennddeedd  eeiitthheerr  ooppttiioonn  AA  oorr  BB..  

  

        MMrr..  EEppppeess  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhiiss  aammoouunntt  ddooeess  nnoott  ccoommee  oouutt  aallll  aatt  oonnccee  bbuutt  

tthhrroouugghhoouutt  tthhee  yyeeaarr..    MMrr..  WWeellddoonn  aaddddeedd  tthhaatt  tthhee  nnuummbbeerr  iiss  aallssoo  tthhee  wwoorrsstt  ccaassee  

sscceennaarriioo,,  tthhaatt  iitt  ccoouulldd  ppoossssiibbllyy  bbee  aa  lloowweerr  aammoouunntt..  

  

        MMrrss..  GGoorree  ssttaatteedd  tthhaatt  tthheerree  iiss  $$22,,772288,,440022  iinn  FFuunndd  BBaallaannccee..  

  

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

OOppttiioonn  BB  aass  pprreesseenntteedd..  

  

        MMoottiioonn  FFAAIILLEEDD;;  tthhrreeee  FFOORR  ((MMooooddyy,,  EEppppeess,,  WWiilllliiffoorrdd)),,  ffoouurr  OOPPPPOOSSEE  ((CCoopplleenn,,  

WWhhiisseennhhaanntt,,  OOvveerrssttrreeeett,,  CCaarrtteerr))  

  

        MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  CCaarrll  CCoopplleenn,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr  ttoo  aapppprroovvee  OOppttiioonn  

AA  aass  pprreesseenntteedd..  

  

        MMoottiioonn  FFAAIILLEEDD;;  tthhrreeee  FFOORR  ((CCaarrtteerr,,  WWhhiisseennhhaanntt,,  CCoopplleenn)),,  ffoouurr  OOPPPPOOSSEE  

((OOvveerrssttrreeeett,,  MMooooddyy,,  WWiilllliiffoorrdd,,  EEppppeess))  

          

        NNoo  aaccttiioonn  ttaakkeenn  oonn  eeiitthheerr  OOppttiioonn  AA  oorr  BB  

  

        MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCaarrll  CCoopplleenn  ttoo  aapppprroovvee  

OOppttiioonn  CC  aass  pprreesseenntteedd..  

  

        MMoottiioonn  FFAAIILLEEDD;;  tthhrreeee  FFOORR  ((OOvveerrssttrreeeett,,  WWhhiisseennhhaanntt,,  CCoopplleenn)),,  ffoouurr  OOPPPPOOSSEE  

((WWiilllliiffoorrdd,,  EEppppeess,,  CCaarrtteerr,,  MMooooddyy))  

  

        NNoo  AAccttiioonn  ttaakkeenn  oonn  OOppttiioonn  CC  

  

        MMrr..  CCaarrtteerr  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhee  oonnllyy  ooppttiioonn  lleefftt  iiss  ooppttiioonn  DD..    MMrrss..  MMooooddyy  aasskkeedd  tthhaatt  

iiss  ooppttiioonn  DD  wwaass  aapppprroovveedd,,  wwhhoo  wwoouulldd  ddeecciiddee  tthhee  eelliimmiinnaatteedd  ppoossiittiioonnss,,  aanndd  wwaass  

aannsswweerreedd  tthhaatt  MMrr..  WWeellddoonn  wwoouulldd..    MMrr..  WWeellddoonn  ssttaatteedd  tthhaatt  tthheeyy  ccoouulldd  mmaakkee  

tthhaatt  mmoottiioonn  bbuutt  tthhaatt  hhee  ddiidd  nnoott  rreeccoommmmeenndd  OOppttiioonn  DD..    MMrrss..  MMooooddyy  aasskkeedd  

iinnsstteeaadd  ooff  eelliimmiinnaattiinngg  ppoossiittiioonnss  ccoouulldd  wwee  ccuutt  bbaacckk  oonn  tthhee  ssttiippeennddss??    MMrr..  

OOvveerrssttrreeeett  aaddddeedd  tthhaatt  hhee  tthhoouugghhtt  tthhee  ssttiippeennddss  aanndd  eexxttrraa  ddaayyss  iiss  ssoommeetthhiinngg  tthhaatt  

sshhoouulldd  bbee  llooookkeedd  aatt..  

  

  



  

  

  

BBooaarrdd  wweenntt  iinnttoo  eexxeeccuuttiivvee  sseessssiioonn  aatt  88::4433  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::3300  pp..mm..  

  

  

RREECCOOMMMMEENNDDAATTIIOONNSS  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy  ttoo  aacccceepptt  tthhee  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  MMiicchhaaeell  HHaallllaamm,,  LLiissaa  AAlllliissoonn,,  JJeennnniiffeerr  IIssbbeellll,,  JJooyycceellyynn  TTeerrrryy  

aanndd  SStteevveenn  DDrruummmm  aass  pprreesseenntteedd..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

22001122--22001133  BBUUDDGGEETT  AANNDD  

PPRROOPPOOSSEEDD  TTAAXX  RRAATTEE  §§  NNoottiiccee  ooff  PPuubblliicc  MMeeeettiinngg  ttoo  DDiissccuussss  BBuuddggeett  aanndd  PPrrooppoosseedd  TTaaxx  RRaattee  mmuusstt  bbee  

ppoosstteedd  iinn  tthhee  ppaappeerr  1100  ddaayyss  pprriioorr  ttoo  tthhee  mmeeeettiinngg..  

      

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  SStteevvee  EEppppeess,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd  ttoo  ppoosstt  nnoottiiccee  iinn  

tthhee  SSiillssbbeeee  BBeeee  oonn  AAuugguusstt  1155,,  22001122..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

  

SSAALLAARRIIEESS  FFOORR  22001122--22001133  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr  ttoo  aapppprroovvee  

OOppttiioonn  AA  wwiitthh  tthhee  aammeennddmmeenntt  tthhaatt  tthhee  aammoouunntt  ooff  $$449900,,334455  bbee  rreedduucceedd  bbyy  MMrr..  

WWeellddoonn  ttoo  $$443344,,000000  wwiitthhoouutt  aannyy  ssttiippuullaattiioonnss  oonn  wwhheerree  tthhee  mmoonneeyy  iiss  ttaakkeenn  

ffrroomm..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  ffoouurr  FFOORR  ((CCaarrtteerr,,  OOvveerrssttrreeeett,,  WWhhiisseennhhaanntt,,  CCoopplleenn));;  tthhrreeee  

OOPPPPOOSSEE  ((MMooooddyy,,  EEppppeess,,  WWiilllliiffoorrdd))  

  

AAUUXXIILLIIAARRYY//PPAARRAAPPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  

SSAALLAARRYY  SSCCHHEEDDUULLEESS  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCaarrll  CCoopplleenn  ttoo  aapppprroovvee  

ssaallaarryy  sscchheedduullee  aass  pprreesseenntteedd..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  tthhrreeee  FFOORR  ((OOvveerrssttrreeeett,,  WWhhiisseennhhaanntt,,  CCoopplleenn));;  ttwwoo  OOPPPPOOSSEE  

((MMooooddyy,,  EEppppeess));;  ttwwoo  AABBSSTTAAIINN  ((CCaarrtteerr,,  WWiilllliiffoorrdd))  

  

    CCoommmmeenntt  wwaass  mmaaddee  bbyy  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd  aanndd  DDoonnnnaa  MMooooddyy  tthhaatt  vvoottee  wwaass  

iirrrreelleevvaanntt  dduuee  ttoo  pprreevviioouuss  mmoottiioonn  ooff  ggrraannttiinngg  aallll  ssaallaarryy  iinnccrreeaasseess..  

  

  

CCEENNTTRRAALL  OOFFFFIICCEE  RREEPPOORRTTSS  §§  MMrr..  WWeellddoonn  rreeppoorrtteedd  oonn  tthhee  bbaacckk  ttoo  sscchhooooll  wweeeekk..    NNeeww  TTeeaacchheerr  oorriieennttaattiioonn  

    iiss  AAuugguusstt  1166
tthh

  &&  1177
tthh

..    TTeeaacchheerrss  rreettuurrnn  oonn  AAuugguusstt  2200
tthh

  aanndd  ssttuuddeennttss  oonn    

    AAuugguusstt  2277
tthh

..  

  

            

AADDJJOOUURRNNEEDD      §§  MMeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd  aatt  99::5500  pp..mm..  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                

PPrreessiiddeenntt                                    DDaattee::                                                                              SSeeccrreettaarryy  

  



  

  

  


