
  

SSPPEECCIIAALL  MMEEEETTIINNGG  

FFeebbrruuaarryy  2266,,  22001133  

  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  ooff  tthhee  KKoouunnttzzee  IInnddeeppeennddeenntt  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  mmeett  iinn  ssppeecciiaall  sseessssiioonn  oonn  TTuueessddaayy,,  

FFeebbrruuaarryy  2266,,  22001133,,  aatt  66::0011  pp..mm..  iinn  tthhee  KKoouunnttzzee  IISSDD  IInntteerrmmeeddiiaattee  SScchhooooll  LLiibbrraarryy..    WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt  

pprreessiiddeedd  aanndd  LLooggaann  CCaarrtteerr  ggaavvee  tthhee  ooppeenniinngg  pprraayyeerr..  

  

MMEEMMBBEERRSS  PPRREESSEENNTT  §§  WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt,,  LLooggaann  CCaarrtteerr,,  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  PPeennnnyy  CCoollttoonn  aanndd  

  IInntteerriimm  SSuupptt..  RReeeessee  BBrriiggggss  

  

MMEEMMBBEERRSS  AABBSSEENNTT  §§  SStteevvee  EEppppeess,,  CCaarrll  CCoopplleenn  aanndd  DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett  

  

BBooaarrdd  wweenntt  iinnttoo  eexxeeccuuttiivvee  sseessssiioonn  aatt  66::0022  pp..mm..  TThhee  BBooaarrdd  wwiillll  nnooww  ccoonnvveennee  iinnttoo  cclloosseedd  ((eexxeeccuuttiivvee))  

sseessssiioonn  ttoo  DDiissccuussss  wwiitthh  aattttoorrnneeyy  rreeggaarrddiinngg  lliittiiggaattiioonn  aanndd  ssttrraatteeggyy  rreeggaarrddiinngg  lliittiiggaattiioonn  ––  MMaatttthheewwss  vv..  

KKoouunnttzzee  IISSDD,,  CCaauussee  NNoo..  5533552266,,  335566
tthh

  JJuuddiicciiaall  DDiissttrriicctt  CCoouurrtt,,  HHaarrddiinn  CCoouunnttyy  ––  SSeeccttiioonn  555511..007711..  

  

MMeeeettiinngg  ooppeenneedd  aatt  66::2222  pp..mm..  

  

PPRREESSEENNTTAATTIIOONNSS  §§  OOrraall  pprreesseennttaattiioonnss  ooff  ((33))  mmiinnuutteess  eeaacchh  wweerree  mmaaddee  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  ooff  

TTrruusstteeeess  ffrroomm  tthhee  sseevveenntteeeenn  ssppeeaakkeerrss  wwhhoo  hhaadd  ssiiggnneedd  uupp  oonn  tthhee  

ddeessiiggnnaatteedd  ssiiggnn--uupp  sshheeeett  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  MMaatttthheewwss  vv..  KKoouunnttzzee  IISSDD  ccaassee..    

EElleevveenn  ppeeooppllee  ssppookkee,,  1100  ((ffoorr))  tthhee  bbaannnneerrss,,  11  ((aaggaaiinnsstt))..    SSiixx  ppeeooppllee  wwhhoo  

ssiiggnneedd  uupp  wweerree  nnoott  pprreesseenntt  aanndd  oonnee  ppeerrssoonn  ddiidd  nnoott  wwaanntt  ttoo  ssppeeaakk..    OOnnccee  

tthhee  ssppeeaakkeerrss  hhaadd  ccoonncclluuddeedd  MMrr..  WWhhiisseennhhaanntt  ooppeenneedd  tthhee  fflloooorr  ffoorr  

aannyyoonnee  eellssee  wwhhoo  wwaanntteedd  ttoo  ssppeeaakk..    FFiivvee  aaddddiittiioonnaall  ccoommmmuunniittyy  mmeemmbbeerrss  

ssppookkee,,  aallll  ffiivvee  ((ffoorr))  tthhee  ssuuppppoorrtt  ooff  tthhee  bbaannnneerrss..  

  

BBooaarrdd  wweenntt  iinnttoo  eexxeeccuuttiivvee  sseessssiioonn  aatt  77::0066  pp..mm..  TThhee  BBooaarrdd  wwiillll  nnooww  ccoonnvveennee  iinnttoo  cclloosseedd  ((eexxeeccuuttiivvee))  

sseessssiioonn  ttoo  DDiissccuussss  wwiitthh  aattttoorrnneeyy  rreeggaarrddiinngg  lliittiiggaattiioonn  aanndd  ssttrraatteeggyy  rreeggaarrddiinngg  lliittiiggaattiioonn  ––  MMaatttthheewwss  vv..  

KKoouunnttzzee  IISSDD,,  CCaauussee  NNoo..  5533552266,,  335566
tthh

  JJuuddiicciiaall  DDiissttrriicctt  CCoouurrtt,,  HHaarrddiinn  CCoouunnttyy  ––  SSeeccttiioonn  555511..007711..  

  

MMeeeettiinngg  ooppeenneedd  aatt  88::0044  pp..mm..  

  

MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  PPeennnnyy  CCoollttoonn  ttoo  aallllooww  ffoorr  aann  aaddddiittiioonnaall  tteenn  ((1100))  ddaayy  

ppeerriioodd  uunnttiill  MMaarrcchh  88,,  22001133  ttoo  aacccceepptt  wwrriitttteenn  ccoommmmeennttss  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  MMaatttthheewwss  vv..  KKoouunnttzzee  IISSDD  ccaassee  

aanndd  tthhee  uussee  ooff  rreelliiggiioouuss  tthheemmeess  oonn  bbaannnneerrss  aatt  ssppoorrttiinngg  eevveennttss;;  ssuucchh  ccoommmmeennttss  ttoo  bbee  rreecceeiivveedd  iinn  tthhee  

ssaammee  wwaayyss  aass  wwrriitttteenn  ccoommmmeennttss  wweerree  ssuubbmmiitttteedd  ffoorr  tthhiiss  pprreesseenntt  hheeaarriinngg..  

  

MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr  tthhaatt  tthhee  BBooaarrdd  ccaarreeffuullllyy  ccoonnssiiddeerr  tthhee  

tteessttiimmoonnyy  aanndd  mmaatteerriiaallss  iitt  hhaass  rreecceeiivveedd  aalloonngg  wwiitthh  aannyy  aaddddiittiioonnaall  wwrriitttteenn  mmaatteerriiaallss  iitt  mmaayy  rreecceeiivvee  bbyy  

tthhee  eexxtteennddeedd  ddeeaaddlliinnee  oonn  MMaarrcchh  88
tthh

  aalloonngg  wwiitthh  iinnppuutt  ffrroomm  tthhee  IInntteerriimm  SSuuppeerriinntteennddeenntt  aanndd  ffrroomm  tthhee  

SScchhooooll  DDiissttrriicctt’’ss  GGeenneerraall  CCoouunnsseell  aanndd  lliittiiggaattiioonn  ccoouunnsseell  aanndd,,  bbaasseedd  oonn  aallll  tthhaatt  iinnppuutt,,  aatttteemmpptt  ttoo  

ffoorrmmuullaattee  aa  wwrriitttteenn  ppoolliiccyy  ssttaatteemmeenntt  rreeggaarrddiinngg  tthhee  iissssuueess..  

  

AADDJJOOUURRNNEEDD      §§  MMeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd  aatt  88::0066  pp..mm..  

  

  

                                                                                                                                                                                    

PPrreessiiddeenntt                                    DDaattee::                                                                              SSeeccrreettaarryy  


