
  

  

SSPPEECCIIAALL  MMEEEETTIINNGG  

AAuugguusstt  2277,,  22001122  

  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  ooff  tthhee  KKoouunnttzzee  IInnddeeppeennddeenntt  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  mmeett  iinn  rreegguullaarr  sseessssiioonn  oonn  MMoonnddaayy,,  AAuugguusstt  2277,,  22001122,,  aatt  

77::0000  pp..mm..  iinn  tthhee  IInntteerrmmeeddiiaattee  sscchhooooll  lliibbrraarryy..    WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt  pprreessiiddeedd  aanndd  SStteevvee  EEppppeess  ggaavvee  tthhee  ooppeenniinngg  pprraayyeerr..  

  

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

WWiilllliiffoorrdd,,  SSuupptt..  KKeevviinn  WWeellddoonn  aanndd  AAsssstt..  SSuupptt..  RReeeessee  BBrriiggggss..  

  

MMEEMMBBEERRSS  NNOOTT  PPRREESSEENNTT  §§  CCaarrll  CCoopplleenn,,  DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett  

  

AAUUDDIIEENNCCEE  QQUUEESSTTIIOONNSS    

AANNDD//OORR  CCOOMMMMEENNTTSS  §§  MMss..  MMaarrllaa  DDooyyllee  pprreesseenntteedd  tthhee  bbooaarrdd  wwiitthh  aa  ppeettiittiioonn  ccoonnttaaiinniinngg  337700  ssiiggnnaattuurreess  

rreeqquueessttiinngg  tthhaatt  KKIISSDD  aallllooww  tthhee  bbaanndd  ddiirreeccttoorrss  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  wwhheerree  bbeesstt  ttoo  

aallllooccaattee  tthheeiirr  ffuunnddss  ffoorr  tthhee  uuppccoommiinngg  yyeeaarr..  

  

    MMss..  LLiissaa  BBoowweerrss  eexxpprreesssseedd  hheerr  ccoonncceerrnnss  aabboouutt  tthhee  bbaanndd  ddiirreeccttoorrss  nnoott  bbeeiinngg  

aalllloowweedd  ttoo  mmaakkee  tthheeiirr  oowwnn  ddeecciissiioonnss  aabboouutt  tthheeiirr  pprrooggrraammss  bbuuddggeett  ccuuttss..    SShhee  

ffuurrtthheerr  ssttaatteedd  tthhaatt  ccuuttttiinngg  tthhee  pprriivvaattee  lleessssoonnss  wwoouulldd  oonnllyy  hhuurrtt  tthhee  ssttuuddeennttss..      

  

    MMrr..  PPaauull  SSmmiitthh  ssttaatteedd  tthhaatt  ssuuppppoorrtteedd  tthhee  bbaanndd  pprrooggrraamm  bbeeiinngg  aalllloowweedd  ttoo  mmaakkee  

tthheeiirr  oowwnn  bbuuddggeett  ccuuttss..    HHee  ssttaatteedd  tthhaatt  hhee  hhaass  44  cchhiillddrreenn  tthhaatt  hhaavvee  ggoonnee  tthhrroouugghh  

pprrooggrraamm  aanndd  tthhaatt  tthhee  pprrooggrraamm  hhaass  iinnssttiilllleedd  ccoonnffiiddeennccee  aanndd  ddiisscciipplliinnee  iinn  tthheemm..    

HHee  ffeelltt  tthhaatt  tthhee  bbaanndd  pprrooggrraamm  iiss  aa  ssuucccceessssffuull  pprrooggrraamm  tthhaatt  sshhoouulldd  nnoott  bbee  mmiiccrroo--

mmaannaaggeedd..  

  

    MMss..  PPeennnnyy  CCoollttoonn  eexxpprreesssseedd  ccoonncceerrnn  ooff  tthhee  bbaanndd  ssttuuddeennttss  bbeeiinngg  llaabbeelleedd  aass  

ssppooiilleedd  bbrraattss  ffoorr  tthhee  pprriivvaattee  lleessssoonnss..    SShhee  ffeeeellss  tthhaatt  tthhee  bbaanndd  pprrooggrraamm  iiss  aallrreeaaddyy  

aatt  aann  uunnffaaiirr  aaddvvaannttaaggee  ssiinnccee  MMrr..  FFiiffee  ddooeess  nnoott  hhaavvee  aa  ssttaaffff  ooff  1111  bbaanndd  ccooaacchheess..        

SShhee  ffuurrtthheerr  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhee  bbooaarrdd  sshhoouulldd  llooookk  aatt  ggooiinngg  bbaacckk  ttoo  tthhee  lleessss  

eexxppeennssiivvee  KKIISSDD  aattttoorrnneeyy..  

  

    MMss..  MMaarryy  FFeeaarrss  ssttaatteedd  tthhaatt  sshhee  aallssoo  ssuuppppoorrttss  tthhee  bbaanndd  pprrooggrraamm..    SShhee  eexxpprreesssseedd  

hheerr  ccoonncceerrnnss  aabboouutt  tthhee  rraattiioo  ooff  tteeaacchheerr  ttoo  kkiinnddeerrggaarrtteenn  cchhiillddrreenn..    SShhee  ssttaatteedd  

tthhaatt  sshhee  hhaadd  ssppookkeenn  wwiitthh  MMrr..  WWeellddoonn  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  rraattiioo  iissssuueess  aanndd  tthhaatt  tthheeyy  

ccoouulldd  ddoo  wwiitthhoouutt  aa  ssaallaarryy  iinnccrreeaassee  iinn  oorrddeerr  ttoo  mmeeeett  tthhee  nneeeeddss  ooff  tthhee  

kkiinnddeerrggaarrtteenn  cchhiillddrreenn..    MMrr..  WWeellddoonn  aaddddeedd  tthhaatt  hhee  wwaass  ccoonncceerrnneedd  aabboouutt  tthhee  

ssiizzee  ooff  tthhee  rroooommss  ffoorr  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  cchhiillddrreenn  iinn  eeaacchh  rroooomm..  

  

PPUUBBLLIICC  MMEEEETTIINNGG  ––  22001122//22001133  

SSCCHHOOOOLL  YYEEAARR  BBUUDDGGEETT  AANNDD  

PPRROOPPOOSSEEDD  TTAAXX  RRAATTEE  §§  MMrr..  WWeellddoonn  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhee  rreeqquuiirreedd  nneewwssppaappeerr  nnoottiiccee  wwaass  rruunn  iinn  tthhee  SSiillssbbeeee  

BBeeee  oonn  AAuugguusstt  1155,,  22001122..    TThhee  ppuubblliicc  mmeeeettiinnggss  pprroovviiddee  ccoommmmuunniittyy  mmeemmbbeerrss  aann  

ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ccoommmmeenntt  oorr  qquueessttiioonn  tthhee  pprrooppoosseedd  bbuuddggeett  aanndd  ttaaxx  rraattee..  

  

RREELLEEAASSEE  PPRRIIOORR  CCOOMMMMIITTMMEENNTTSS  OORR  

AASSSSIIGGNNMMEENNTTSS  TTOO  TTHHEE  GGEENNEERRAALL  

OOPPEERRAATTIINNGG  FFUUNNDD  BBAALLAANNCCEE  §§  MMrr..  WWeellddoonn  ssttaatteedd  tthhaatt  tthheerree  aarree  nnoo  pprriioorr  ccoommmmiittmmeennttss  oorr  aassssiiggnnmmeennttss  ttoo  tthhee  

GGeenneerraall  OOppeerraattiinngg  FFuunndd  BBaallaannccee  aass  ooff  88//3311//22001122..    HHoowweevveerr,,  FFuunndd  446611--tthhee  

SSttuuddeenntt  AAccttiivviittyy  FFuunndd  BBaallaannccee  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  tthhee  SSttuuddeenntt  AAccttiivviittiieess..    TThhee  FFuunndd  

224400--FFoooodd  SSeerrvviicceess  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  FFoooodd  SSeerrvviicceess..  

  

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  SStteevvee  EEppppeess  ttoo  aacccceepptt  aass  

pprreesseenntteedd..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  



  

  

AADDOOPPTTIIOONN  OOFF  TTHHEE    

22001122--22001133  BBUUDDGGEETT  §§  MMrr..  WWeellddoonn  rreeccoommmmeennddeedd  ttoo  aaddoopptt  tthhee  22001122--22001133  bbuuddggeett  aass  pprreesseenntteedd,,  

ppuulllliinngg  $$443344,,000000  ffrroomm  ffuunndd  bbaallaannccee..      

  

    CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  hhee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  sseeee  eeqquuiittaabbllee  ppeerrcceennttaaggee  ccuuttss  ooff  

aallll  ddeeppaarrttmmeennttss  iinn  lliieeuu  ooff  ddoollllaarr  aammoouunnttss..    DDoonnnnaa  MMooooddyy  qquueessttiioonneedd  tthhaatt  tthhee  

ddiissttrriicctt  wwaass  ccoonnttiinnuuiinngg  ttoo  ssppeenndd  mmoonneeyy  wwhhiillee  ssttiillll  mmaakkiinngg  bbuuddggeett  ccuuttss..  SShhee  

ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  KKIISSDD  aaiiddeess  bbee  uusseedd  ttoo  ssuuppppoorrtt  mmoorree  tthhaann  oonnee  ccaammppuuss..  IItt  wwaass  

ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  tthhee  ccuurrrreenntt  bbuuddggeett  bbee  rree--vviissiitteedd..  

  

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

aaddooppttiioonn  ooff  tthhee  22001122--22001133  BBuuddggeett  uunnttiill  tthhee  AAuugguusstt  3311,,  22001122  ssppeecciiaall  mmeeeettiinngg  ooff  

tthhee  bbooaarrdd..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

AADDOOPPTTIIOONN  OOFF  TTHHEE    

22001122--22001133  TTAAXX  RRAATTEE  §§  MMrr..  WWeellddoonn  ssttaatteedd  tthhaatt  ssttaattee  llaaww  rreeqquuiirreess  tthhaatt  tthhee  ttaaxx  rraattee  bbee  aaddoopptteedd  bbyy  

oorrddiinnaannccee  iinn  iittss  ttooww  ccoommppoonneenntt  ppaarrttss,,  tthhee  MM&&OO  aanndd  tthhee  II&&SS  rraatteess..    IItt  iiss  

rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  aa  ttaaxx  rraattee  ooff  $$11..22220000  bbee  aaddoopptteedd  ffoorr  22001122--22001133..    TThhee  MM&&OO  

ppaarrtt  wwoouulldd  bbee  $$11..004400000000  aanndd  tthhee  II&&SS  ppaarrtt  wwoouulldd  bbee  $$00..118800000000..      

  

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  SStteevvee  EEppppeess  ttoo  aacccceepptt  aass  

pprreesseenntteedd..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

AAMMEENNDD  22001111--22001122  BBUUDDGGEETT  §§  AAnnggeellaa  GGoorree  pprreesseenntteedd  tthhee  aattttaacchheedd  22001111--22001122  bbuuddggeett  aammeennddmmeennttss..  

  

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  SStteevvee  EEppppeess,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr  ttoo  aacccceepptt  aass  

pprreesseenntteedd..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

BBAANNKK  SSIIGGNNAATTUURREE  CCHHAANNGGEESS  §§  MMrr..  WWeellddoonn  rreeccoommmmeennddeedd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  bbaannkk  ssiiggnnaattuurree  cchhaannggeess::  

    KKIISSDD  AAccttiivviittyy  AAccccoouunntt;;  rreemmoovvee  BBrraadd  MMccEEaacchheerrnn  aanndd  aadddd  RReeeessee  BBrriiggggss  

    KKIISSDD  MMiiddddllee  SScchhooooll  AAccccoouunntt;;  RReemmoovvee  TTeerreessaa  RRiicchhaarrdd  aanndd  aadddd  JJoohhnn  FFeerrgguussoonn  

  

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  SStteevvee  EEppppeess  ttoo  aacccceepptt  aass  

pprreesseenntteedd..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

AAMMEENNDD  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  AAUUTTHHOORRIITTYY  

FFOORR  TTEEXXPPOOOOLL  TTRRAANNSSAACCTTIIOONNSS  §§  MMrr..  WWeellddoonn  rreeccoommmmeennddeedd  wwiitthh  tthhee  rreessiiggnnaattiioonn  ooff  AAsssstt..  SSuuppeerriinntteennddeenntt  BBrraadd  

MMccEEaacchheerrnn,,  tthhaatt  hhee  bbee  rreemmoovveedd  aass  aann  aapppprroovveedd  aaddmmiinniissttrraattoorr  ffoorr  TTeexxppooooll  

ttrraannssaaccttiioonnss  aanndd  tthhaatt  RReeeessee  BBrriiggggss  bbee  nnaammeedd  iinn  hhiiss  ppllaaccee..  

  

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  SStteevvee  EEppppeess  ttoo  aacccceepptt  aass  

pprreesseenntteedd..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

IINNSSUURRAANNCCEE  BBIIDDSS  §§  KKIISSDD  aaddvveerrttiisseedd  aanndd  rreecceeiivveedd  oonnllyy  oonnee  bbiidd  ffoorr  iinnssuurraannccee..  MMrr..  WWeellddoonn  

rreeccoommmmeennddeedd  ttoo  rreejjeecctt  tthhee  bbiidd  pprrooppoossaall  rreecceeiivveedd  ffrroomm  BBaannkkccoorrpp  ffoorr  

$$117711,,779955..3388..  



  

  

  

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  SStteevvee  EEppppeess  ttoo  rreejjeecctt  bbiidd  

pprrooppoossaall  ffrroomm  BBaannkkccoorrpp..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

IINNTTEERR--LLOOCCAALL  AAGGRREEEEMMEENNTT  WWIITTHH  TTAASSBB  

FFOORR  IINNSSUURRAANNCCEE  CCOOVVEERRAAGGEE  §§  IInnffoorrmmaattiioonn  wwaass  pprreesseenntteedd  tthhaatt  KKIISSDD’’ss  ccuurrrreenntt  iinnssuurraannccee  ccoovveerraaggee  wwiillll  eexxppiirree  

88//3311//22001122..    MMrr..  WWeellddoonn  rreeccoommmmeennddeedd  aann  IInntteerr--llooccaall  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  TTAASSBB  ffoorr  

$$114466,,991155..0000  wwiitthh  ccoovveerraaggee  bbeeggiinnnniinngg  0099//0011//1122..  

  

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd  ttoo  aacccceepptt  aass  

pprreesseenntteedd..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

FFUUEELL  BBIIDDSS  §§  MMrr..  WWeellddoonn  rreeccoommmmeennddeedd  ttoo  aacccceepptt  tthhee  ffuueell  bbiidd  ffrroomm  MMiidd--TTeexx;;  $$00..1122  ppeerr  

ggaalllloonn  ffoorr  ggaass  aanndd  ddiieesseell,,  nnoo  mmiinniimmuumm  ppuurrcchhaassee,,  MMiidd--TTeexx  wwiillll  cchhaannggee  oouutt  tthhee  

ccuurrrreenntt  ttaannkkss..  

  

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy  ttoo  aacccceepptt  ffuueell  

bbiidd  ffrroomm  MMiidd--TTeexx  aass  pprreesseenntteedd..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

DDIISSCCUUSSSSIIOONN  CCOONNCCEERRNNIINNGG  TTHHEE    

PPOOSSSSIIBBIILLIITTYY  OOFF  FFUUTTUURREE  FFIINNAANNCCIIAALL  

EEXXIIGGEENNCCYY  §§  MMrr..  WWeellddoonn  pprreesseenntteedd  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  TTEEAA  ccoonncceerrnniinngg  ffiinnaanncciiaall  ssoollvveennccyy  

rreevviieewwss..  

  

IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  BBAADDGGEESS  §§  MMrr..  WWeellddoonn  aaddvviisseedd  tthhaatt  tthhee  ccoosstt  ffoorr  aa  nneeww  pprriinntteerr  ffoorr  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  bbaaddggeess  

wwoouulldd  bbee  aapppprrooxxiimmaatteellyy  $$44,,770000..0000  

  

CCOOAACCHHIINNGG  SSTTIIPPEENNDDSS//SSUUPPPPLLEEMMEENNTTAALL  

PPAAYY  SSCCHHEEDDUULLEESS  §§  IInnffoorrmmaattiioonn  wwaass  pprreesseenntteedd  oonn  pprrooppoosseedd  22001122--22001133  KKIISSDD  ccooaacchhiinngg  

ssttiippeennddss//ssuupppplleemmeennttaall  ppaayy  sscchheedduulleess..  

  

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr  ttoo  ddeellaayy  aaccttiioonn  

ttoo  AAuugguusstt  3311,,  22001122  ssppeecciiaall  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  bbooaarrdd..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

  

CCEENNTTRRAALL  OOFFFFIICCEE  RREEPPOORRTTSS  §§  MMrr..  WWeellddoonn  aaddvviisseedd  tthhaatt  ssoommee  ssttuuddeennttss  aarree  llaacckkiinngg  ccrreeddiittss  ffoorr  ggrraadduuaattiioonn..    HHee  

wwiillll  ssuubbmmiitt  aa  ppllaann  ooff  aaccttiioonn  aatt  tthhee  SSeepptteemmbbeerr  1100,,  22001122  rreegguullaarr  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  

bbooaarrdd..  

  

    MMrr..  WWeellddoonn  ssttaatteedd  tthhaatt  KKIISSDD  KKiinnddeerrggaarrtteenn  ccllaasssseess  hhaavvee  aa  2222--11,,  ssttuuddeenntt  ttoo  

tteeaacchheerr  rraattiioo..    FFiivvee  tteeaacchheerrss  hhaavvee  2233  ssttuuddeennttss  aanndd  ttwwoo  tteeaacchheerr  hhaavvee  2244  

ssttuuddeennttss..  

  

    MMrr..  BBrriiggggss  pprreesseenntteedd  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  EEOOCC//1155%%  iinnffoorrmmaattiioonnaall  mmeeeettiinngg  iinn  

llaattee  SSeepptteemmbbeerr..    HHee  ssttaatteedd  tthhaatt  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ttaakkee  eenndd  ooff  ccoouurrssee  

tteessttiinngg  tthhaatt  wwiillll  ccoouunntt  ffoorr  1155%%  ooff  tthheeiirr  ggrraaddee..  

    



  

  

    MMrr..  WWeellddoonn  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  eevvaalluuaattiioonn  nneeeeddss  ttoo  bbee  ccoommpplleetteedd  

bbyy  tthhee  eenndd  ooff  SSeepptteemmbbeerr..    TTrraaiinniinngg  aanndd  aasssseessssmmeenntt  mmeeeettiinnggss  wwiillll  nneeeedd  ttoo  bbee  

sscchheedduulleedd  bbeeffoorree  tthhee  eevvaalluuaattiioonn  ccaann  bbee  ccoommpplleetteedd..  

  

    MMrr..  WWeellddoonn  aaddvviisseedd  KKIISSDD  ccuurrrreenntt  eennrroollllmmeenntt  ooff  11226633  ssttuuddeennttss..      

    KKHHSS  ––  335577  

    KKMMSS  ––  118877  

    KKIISS  ––  330088  

    KKEESS  ––  441111  

  

BBooaarrdd  wweenntt  iinnttoo  eexxeeccuuttiivvee  sseessssiioonn  aatt  88::4422  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::1133  pp..mm..  

  

  

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

rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  JJeennnniiffeerr  BBoooonnee  aanndd  PPaauull  HHuullll  aass  pprreesseenntteedd..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

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

rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  KKeeiitthhaann  HHaannccoocckk  aass  pprreesseenntteedd  --  ppeennddiinngg  II  TTeeaacchh  TTeexxaass  

cceerrttiiffiiccaattiioonn..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

AADDJJOOUURRNNEEDD      §§  MMeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd  aatt  99::1144  pp..mm..  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                

PPrreessiiddeenntt                                    DDaattee::                                                                              SSeeccrreettaarryy  

  

  


