
  

  

  

  

SSPPEECCIIAALL  MMEEEETTIINNGG  

AAPPRRIILL  22,,  22001122  

  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  ooff  tthhee  KKoouunnttzzee  IInnddeeppeennddeenntt  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  mmeett  iinn  rreegguullaarr  sseessssiioonn  oonn  MMoonnddaayy,,  AApprriill  22,,  22001122,,  aatt  77::0000  

pp..mm..  iinn  tthhee  IInntteerrmmeeddiiaattee  SScchhooooll  AAuuddiittoorriiuumm..  WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt    pprreessiiddeedd  aanndd  LLooggaann  CCaarrtteerr  ggaavvee  tthhee  ooppeenniinngg  pprraayyeerr..  

  

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

OOvveerrssttrreeeett,,  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd,,  SSuupptt..  KKeevviinn  WWeellddoonn  aanndd  AAsssstt..  SSuupptt..  BBrraadd  

MMccEEaacchheerrnn..  

  

IINNFFOORRMMAATTIIOONN  FFRROOMM      

WWAATTHHEENN,,  DDEESSHHOONNGG      §§  SSuuppeerriinntteennddeenntt  KKeevviinn  WWeellddoonn  pprreesseenntteedd  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  pprroovviiddeedd  ffrroomm  

&&  JJUUNNKKEERR,,  LLLLPP        WWaatthheenn,,  DDeeSShhoonngg  &&  JJuunnkkeerr  CCeerrttiiffiieedd  PPuubblliicc  AAccccoouunnttaannttss..    HHee  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhiiss  iiss  

ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  oonnllyy..    SShhoouulldd  tthheerree  bbee  aannyy  qquueessttiioonnss  aabboouutt  iitt,,  MMrr..  GGrraavveess  aa  

cceerrttiiffiieedd  ppuubblliicc  aaccccoouunnttaanntt  wwiitthh  tthhee  ffiirrmm  wwoouulldd  bbee  hhaappppyy  ttoo  aatttteenndd  aa  ffuuttuurree  

bbooaarrdd  mmeeeettiinngg  ttoo  aannsswweerr  aannyy  qquueessttiioonnss  oorr  ccoonncceerrnnss  aabboouutt  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  

pprroovviiddeedd..      

      

      

PPRROOVVIIDDEE  QQUUOOTTEESS  FFRROOMM      

TTHHRREEEE  FFIINNAANNCCIIAALL  AAUUDDIITTIINNGG  §§  MMrr..  WWeellddoonn  ssttaatteedd  tthhaatt  hhee  wwaass  aasskkeedd  ttoo  oobbttaaiinn  qquuootteess  ffrroomm  aauuddiittiinngg  ffiirrmmss  ffoorr    

FFIIRRMMSS  TTOO  CCOOMMPPLLEETTEE  AA      ffiinnaanncciiaall  aauuddiittss..      HHee  tthhaannkkeedd  MMss..  GGoorree  ffoorr  aassssiissttiinngg  hhiimm  iinn  ggeettttiinngg  tthhee  qquuootteess..  

FFOORREENNSSIICC  AAUUDDIITT    WWaallkkeerr,,  DDeeSShhoonngg  &&  JJuunnkkeerr  ggaavvee  aa  qquuoottee  ooff  $$2244,,550000..  TThheeyy  aarree  llooccaatteedd  iinn  

BBeeaauummoonntt..    HHeerreeffoorrdd,,  LLyynncchh,,  SSeellllaarrss  &&  KKiirrkkhhaamm  ggaavvee  aa  nnoonn--bbiinnddiinngg  qquuoottee  oovveerr  

tthhee  pphhoonnee  ooff  $$2222--$$2255,,000000..  TThheeyy  aarree  llooccaatteedd  iinn  CCoonnrrooee..    TThhee  tthhiirrdd  qquuoottee  wwaass  

ffrroomm  BBeelltt  HHaarrrriiss  PPeecchhaacceekk  qquuootteedd  $$2222,,000000..  TThheeyy  aarree  llooccaatteedd  iinn  HHoouussttoonn..      

  

  

UUPPDDAATTEEDD  LLIISSTT  OOFF    

PPOOTTEENNTTIIAALL  SSAAVVIINNGGSS  §§  BBrraadd  MMccEEaacchheerrnn  pprreesseenntteedd  aa  lliisstt  ooff  ppootteennttiiaall  ccuuttss..    HHee  wwaass  aabbllee  ttoo  mmeeeett  wwiitthh  

mmoosstt  ooff  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  hheeaaddss  llaasstt  wweeeekk,,  tthhee  pprriinncciippaallss  wweerree  ttiieedd  uupp  wwiitthh  

SSTTAAAARR  tteessttiinngg..    TThhee  lliisstt  iiss  aapppprrooxxiimmaatteellyy  $$228844,,000000  pprriioorr  ttoo  mmeeeettiinngg  wwiitthh  tthhee  

ccaammppuuss  pprriinncciippaallss..      NNoott  eevveerryytthhiinngg  oonn  tthhiiss  lliisstt  iiss  ffiinnaall;;  tthhiiss  iiss  jjuusstt  aa  lliisstt  ooff  wwhheerree  

hhee  tthhoouugghhtt  wwee  ccoouulldd  mmaakkee  ccuuttss..    TThhiinnggss  oonn  tthhee  lliisstt  ccoouulldd  cchhaannggee  oonnccee  hhee  hhaass  

tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  mmeeeett  wwiitthh  tthhee  ccaammppuuss  pprriinncciippaallss..  

  

DDIISSCCUUSSSS  NNEEEEDD  TTOO  HHIIRREE  AA  

CCUURRRRIICCUULLUUMM  DDIIRREECCTTOORR  §§  LLooggaann  CCaarrtteerr  ssttaatteedd  tthhaatt  hhee  tthhoouugghhtt  wwee  nneeeeddeedd  aa  CCuurrrriiccuulluumm  DDiirreeccttoorr  bbeeccaauussee  

oouurr  aaccaaddeemmiiccss  wweerree  ssoo  llaacckkiinngg,,  oorr  wwaass  tthheerree  tthhaatt  mmuucchh  bbeenneeffiitt  ttoo  hhaavviinngg  oonnee;;  

ccoouulldd  tthheeyy  ddoo  tthhaatt  mmuucchh  ffoorr  uuss..      MMrr..  WWeellddoonn  ssttaatteedd  tthhaatt  hhee  aalloonngg  wwiitthh  MMrr..  

MMccEEaacchheerrnn  aanndd  tthhee  ccaammppuuss  pprriinncciippaallss  wwoouulldd  sstteepp  uupp  aanndd  ttaakkee  oonn  tthhee  aaddddiittiioonnaall  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  tthhee  CCuurrrriiccuulluumm  DDiirreeccttoorr  iinn  oorrddeerr  ttoo  ssaavvee  tthhaatt  aammoouunntt  ooff  

mmoonneeyy..    HHee  iiss  ggooiinngg  ttoo  ggeett  wwiitthh  tthhee  ccaammppuuss  pprriinncciippaallss  ttoo  sseeee  hhooww  tthheeyy  ccaann  ggeett  

tthhee  jjoobb  ddoonnee  wwiitthhoouutt  aaffffeeccttiinngg  tthheeiirr  ccuurrrreenntt  dduuttiieess..      

  

DDIISSCCUUSSSS  RREEGGIIOONN  55  CCOOSSTTSS  

AANNDD  SSPPEECCIIFFIICC  SSEERRVVIICCEESS  §§  BBrraadd  MMccEEaacchheerrnn  ssuummmmaarriizzeedd  tthhee  aattttaacchheedd  lliisstt  ooff  sseerrvviicceess  ffrroomm  RReeggiioonn  55..    

CCoommppiilliinngg  ooff  FFiieelldd  SSeerrvviicceess,,  IInnssttrruuccttiioonnaall  SSeerrvviicceess,,  OOppeerraattiioonnss  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy  

SSeerrvviicceess  ffoorr  aa  22001111--1122  ccoosstt  ooff  $$2277,,441111..0000..    HHee  aallssoo  ddiissccuusssseedd  tthhee  22001111--1122  TTxxEEIISS  

SSooffttwwaarree//HHoossttiinngg  SSuuppppoorrtt  SSeerrvviicceess..  

  

RREEGGIIOONN  55  TTEECCHHNNOOLLOOGGYY      

SSEERRVVIICCEESS  CCOOSSTT  §§  MMrr..  WWeellddoonn  pprreesseenntteedd  aa  qquuoottee  ffrroomm  RReeggiioonn  55  ttoo  hhaavvee  oouurr  TTeecchhnnoollooggyy  

oouuttssoouurrcceedd  aatt  aann  aannnnuuaall  ccoosstt  ooff  $$7755,,000000..0000..    LLooggaann  CCaarrtteerr  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  wwee  



  

  

ggeett  33  llooccaall  bbiiddss  oorr  aatt  lleeaasstt  bbiiddss  ffrroomm  TTeexxaass  ttoo  ccoommppaarree  aapppplleess  ttoo  aapppplleess  oonn  tthhee  

TTeecchhnnoollooggyy  sseerrvviicceess..    LLooggaann  aasskkeedd  iiff  wwee  ccoouulldd  ttrryy  aanndd  hhaavvee  tthheessee  aass  ssoooonn  aass  

ppoossssiibbllee..    CCooddyy  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  wwee  rreeqquuiissiittiioonn  ffoorr  aa  bbiidd  ooff  sseerrvviicceess  ffoorr  oonn--ssiittee  

rreessppoonnssee  ttiimmee  aalloonngg  wwiitthh  hhooww  mmaannyy  sscchhoooollss  tthheeyy  sseerrvvee..  

  

  

AAIIRR  QQUUAALLIITTYY  TTEESSTT  AATT  TTHHEE  

IINNTTEERRMMEEDDIIAATTEE  CCAAMMPPUUSS  §§  MMrr..  WWeellddoonn  ssttaatteedd  tthhee  hhee  ccoonnttaacctteedd  TTAASSBB  ffoorr  aa  qquuoottee..    TThhee  qquuoottee  tthhaatt  hhee  

rreecceeiivveedd  wwaass  ffrroomm  TTAASSBB  ttoo  ddoo  tthhee  oonnee  ccaammppuuss  ffoorr  aa  ccoosstt  ooff  $$11220000..0000..      DDaavviidd  

OOvveerrssttrreeeett  aanndd  LLooggaann  CCaarrtteerr  ssttaatteedd  tthhaatt  tthheeyy  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  sseeee  tthhaatt  ddoonnee..      

  

  

CCHHAANNGGEE  AAPPRRIILL  99,,  22001122  

BBOOAARRDD  MMEEEETTIINNGG  DDAATTEE  §§  WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt  pprreesseenntteedd  ttoo  tthhee  bbooaarrdd  ttoo  mmoovvee  tthhee  AApprriill  bbooaarrdd  mmeeeettiinngg  

ddaattee  ffrroomm  AApprriill  99,,  22001122  ttoo  AApprriill  1100,,  22001122..    DDoonnnnaa  MMooooddyy  qquueessttiioonneedd  wwhhyy..    

WWaayyllaanndd  rreepplliieedd  tthhaatt  tthheerree  wweerree  sseevveerraall  sscchhooooll  eevveennttss  tthhaatt  wweerree  sscchheedduulleedd  ttoo  

bbee  oonn  tthhee  99
tthh

..    

  

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr  ttoo  cchhaannggee  

ddaattee  ttoo  AApprriill  1100,,  22001122..  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  FFoouurr  FFOORR;;  ttwwoo  OOPPPPOOSSEE  ((MMooooddyy  aanndd  WWiilllliiffoorrdd));;  SStteevvee  EEppppeess  wwaass  

nnoott  pprreesseenntt..  

SStteevvee  EEppppeess  ccaammee  iinn  aatt  77::2200  

  

      

DDIISSCCUUSSSS  TTHHEE  NNEEEEDD  TTOO  PPRROOVVIIDDEE  

BBOOAARRDD  WWIITTHH  MMOONNTTHHLLYY  LLIINNEE  

IITTEEMM  BBUUDDGGEETTSS  §§    MMrr..  WWeellddoonn  ssttaatteedd  tthhaatt  wwee  ccaann  pprroovviiddee  aannyytthhiinngg  tthhaatt  iiss  rreeqquueesstteedd  aass  ffaarr  aass  tthhee  

bbuuddggeett  ggooeess..    HHee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ppuutt  iitt  oonn  aa  ffuuttuurree  aaggeennddaa  ssoo  tthhaatt  iitt  mmaayy  bbee  vvootteedd  

oonn  bbyy  tthhee  bbooaarrdd..    

  

      

  

BBooaarrdd  wweenntt  iinnttoo  eexxeeccuuttiivvee  sseessssiioonn  aatt  77::2288  pp..mm..  ttoo  ddiissccuussss  eemmppllooyymmeenntt  ccoonnttrraaccttss,,  aass  ppeerrmmiitttteedd  bbyy  SSeeccttiioonn  §§555511..007744((aa))((11))  

TTeexx..GGoovv’’tt  CCooddee..  

  

NNoo  aaccttiioonn  wwaass  ttaakkeenn  oonn  eemmppllooyyeeee  ccoonnttrraaccttss  aatt  tthhiiss  mmeeeettiinngg..    

  

  

          

AADDJJOOUURRNNEEDD      §§  MMeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd  aatt  88::0033  pp..mm..  

  

  

  

                                                                                                                                                                                

PPrreessiiddeenntt                                    DDaattee::                                                                              SSeeccrreettaarryy  


