
  

  

  

  

RREEGGUULLAARR  MMEEEETTIINNGG  

NNOOVVEEMMBBEERR  1144,,  22001111  

  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  ooff  tthhee  KKoouunnttzzee  IInnddeeppeennddeenntt  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  mmeett  iinn  rreegguullaarr  sseessssiioonn  oonn  MMoonnddaayy,,  NNoovveemmbbeerr  1144,,  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,,  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd,,  SSuupptt..  KKeevviinn  WWeellddoonn  aanndd  AAsssstt..  SSuupptt..  BBrraadd  MMccEEaacchheerrnn..  

  

MMEEMMBBEERRSS  AABBSSEENNTT  §§  DDoonnnnaa  MMooooddyy    

  

PPRRIINNCCIIPPAALL’’SS  RREEPPOORRTT  §§  TTeerreessaa  RRiicchhaarrdd,,  mmiiddddllee  sscchhooooll  pprriinncciippaall,,  rreeppoorrtteedd  oonn  aaccttiivviittiieess  aanndd  pprrooggrreessss  aatt  

tthhee  mmiiddddllee  sscchhooooll  ccaammppuuss..    SShhee  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  tthheeyy  aarree  ffooccuussiinngg  oonn  mmaatthh  ssiinnccee  

tthhiiss  iiss  aann  aarreeaa  ooff  wweeaakknneessss  aaccrroossss  tthhee  ddiissttrriicctt..    TThhee  tteeaacchheerrss  hhaavvee  bbeeeenn  wwoorrkkiinngg  

vveerryy  hhaarrdd  wwiitthh  tthhee  ssttuuddeennttss..    TThheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  ttuuttoorriinngg  iinn  tthhee  mmoorrnniinngg  aanndd  

aafftteerrnnoooonn  aanndd  hhaavvee  aallssoo  iimmpplleemmeenntteedd  aa  wweeeekkllyy  sskkiillllss  tteesstt..    SSttuuddeennttss  aarree  aallssoo  

bbeeiinngg  ppuulllleedd  oouutt  ffoorr  iinnddiivviidduuaall  ttuuttoorriinngg..    TThhee  mmaatthh  tteeaacchheerrss  aarree  uussiinngg  SSttuuddyy  

IIssllaanndd  wwhhiicchh  iiss  mmaatthh  ssooffttwwaarree  tthhaatt  sseeeemmss  ttoo  bbee  vveerryy  eeffffeeccttiivvee..      

  

    MMrrss..  RRiicchhaarrdd  aallssoo  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  eeaacchh  ccoorree  tteeaacchheerr  iiss  tteeaacchhiinngg  tteecchhnnoollooggyy  ccllaasssseess  

aanndd  eevveenn  tthhoouugghh  tthhee  ssooffttwwaarree  tthheeyy  nneeeeddeedd  wwaass  llaattee  tthheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  wwoorrkkiinngg  hhaarrdd  

ttoo  ggeett  tthhee  ssttuuddeennttss  wwhheerree  tthheeyy  nneeeedd  ttoo  bbee..  

  

    MMrrss..  RRiicchhaarrdd  ssppookkee  aabboouutt  IIssttaattiioonn  wwhhiicchh  ttooookk  tthhee  ppllaaccee  ooff  AAIIMMSSwweebb  ffoorr  rreeaaddiinngg  

eevvaalluuaattiioonn..    MMrrss..  CCoolllleeeenn  PPuucckkiitttt  iiss  wwoorrkkiinngg  cclloosseellyy  wwiitthh  tthhee  ssttuuddeennttss  ttoo  hheellpp  

tthheemm  wwiitthh  tthheeiirr  rreeaaddiinngg  ssccoorreess..  

  

FFOOOODD  SSEERRVVIICCEE  RREEPPOORRTT  §§  CCrryyssttaall  SSmmiitthh,,  FFoooodd  SSeerrvviiccee  DDiirreeccttoorr,,  ggaavvee  eeaacchh  bbooaarrdd  mmeemmbbeerr  aa  nnootteebbooookk  tthhaatt  

ccoonnttaaiinnss  aallll  tthhee  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  ffoorr  tthhee  ffoooodd  sseerrvviiccee  ddeeppaarrttmmeenntt..    TThhiiss  

iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  ffrroomm  tthhee  TTeexxaass  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAggrriiccuullttuurree  wwhhiicchh  ggoovveerrnnss  sscchhooooll  

ddiissttrriicctt  ffoooodd  sseerrvviiccee  ddeeppaarrttmmeennttss  tthhaatt  rreecceeiivvee  mmoonneeyy  ffrroomm  ffrreeee//rreedduucceedd  lluunncchh  

pprrooggrraamm..    MMrrss..  SSmmiitthh  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  MMiicchheellllee  OObbaammaa  hhaass  bbeeeenn  iinnssttrruummeennttaall  iinn  

mmaannyy  ooff  tthhee  cchhaannggeess  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  iimmpplleemmeenntteedd  aanndd  hhaass  mmoorree  cchhaannggeess  tthhaatt  sshhee  

wwoouulldd  lliikkee  ttoo  sseeee  iimmpplleemmeenntteedd  ssuucchh  aass  ppoottaattooeess  oonnllyy  bbeeiinngg  sseerrvveedd  oonnccee  aa  wweeeekk  

aanndd  nnoo  ssaalltt  aaddddeedd  ttoo  aannyy  ffooooddss..  

  

    MMrrss..  SSmmiitthh  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  iinn  tthhee  ppaasstt  ddiissttrriiccttss  wweerree  aauuddiitteedd  oonnccee  eevveerryy  ffiivvee  yyeeaarrss  

bbuutt  nnooww  wwiillll  bbee  aauuddiitteedd  oonnccee  eevveerryy  tthhrreeee  yyeeaarrss..    IIff  TTDDAA  ffiinnddss  aann  iissssuuee  wwiitthh  aa  

ddiissttrriicctt  tthheenn  ffuunnddss  ccoouulldd  bbee  ttaakkeenn  aawwaayy  ffoorr  aa  nneeggaattiivvee  ffiinnddiinngg..    TThhee  mmoonneeyy  wwoouulldd  

nnoott  bbee  ppaaiidd  oouutt  ooff  tthhee  ffoooodd  sseerrvviiccee  bbuuddggeett  bbuutt  oouutt  ooff  ggeenneerraall  ddiissttrriicctt  ffuunnddss..    SShhee  

aallssoo  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  tthhee  mmeeaall  pprriicceess  aarree  sseett  bbyy  TTDDAA  aanndd  oouurr  pprriicceess  aarree  nnoott  wwhheerree  

tthheeyy  nneeeedd  ttoo  bbee  bbuutt  TTDDAA  iiss  ggiivviinngg  ddiissttrriiccttss  ttiimmee  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhee  nneeww  pprriiccee  

gguuiiddeelliinneess..  

  

    MMrrss..  SSmmiitthh  ddiissccuusssseedd  cchhaarrggeess  iinn  tthhee  ccaaffeetteerriiaa..    TThhee  ddiissttrriicctt  ddeeccrreeaasseedd  cchhaarrggee  

lliimmiittss  aanndd  nnoo  cchhaarrggiinngg  iiss  aalllloowweedd  aatt  tthhee  hhiigghh  sscchhooooll  aanndd  mmiiddddllee  sscchhooooll  

ccaammppuusseess..    AAnnyy  mmoonneeyy  tthhaatt  iiss  nnoott  ppaaiidd  bbyy  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  yyeeaarr  hhaass  ttoo  bbee  

rreeiimmbbuurrsseedd  ffrroomm  ddiissttrriicctt  ggeenneerraall  ffuunnddss  ttoo  tthhee  ffoooodd  sseerrvviiccee  ddeeppaarrttmmeenntt  ssiinnccee  iitt  iiss  aa  

ddiissttrriicctt  ppoolliiccyy  ttoo  aalllloowwiinngg  cchhaarrggiinngg..  

  

    TThhee  ddiissttrriicctt  mmaaiilleedd  aa  lleetttteerr  hhoommee  ttoo  eevveerryy  ppaarreenntt  oonn  SSeepptt..  3300  rreeggaarrddiinngg  

ggrraannddppaarreennttss  nnoott  bbeeiinngg  aalllloowweedd  ttoo  bbrriinngg  ffoooodd  ttoo  tthheeiirr  ggrraannddcchhiillddrreenn..    TTDDAA  hhaass  

ssaaiidd  tthheeyy  wwiillll  rreevviissee  tthhiiss  llaaww  bbuutt  uunnttiill  tthhee  ddiissttrriicctt  hhaass  ssoommeetthhiinngg  iinn  wwrriittiinngg  tthhee  

ffoooodd  sseerrvviiccee  ddeeppaarrttmmeenntt  aanndd  ccaammppuusseess  wwiillll  nnoott  aallllooww  ggrraannddppaarreennttss  ttoo  bbrriinngg  ffoooodd..    

SShhee  aallssoo  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  oonnee  ootthheerr  pprroobblleemm  ccoonncceerrnnss  ccoonncceessssiioonn  ssttaannddss  tthhaatt  aarree  

ooppeenn  dduurriinngg  ttoouurrnnaammeennttss  dduurriinngg  tthhee  sscchhooooll  ddaayy..    SSttuuddeennttss  aarree  nnoott  aalllloowweedd  ttoo  



  

  

ppuurrcchhaassee  ffoooodd  ffrroomm  aa  ccoonncceessssiioonn  ssttaanndd  dduurriinngg  tthhee  sscchhooooll  ddaayy  ssoo  iinn  oorrddeerr  ttoo  bbee  iinn  

ccoommpplliiaannccee  iitt  iiss  bbeesstt  nnoott  ttoo  aallllooww  aa  ccoonncceessssiioonn  ssttaanndd  ttoo  bbee  ooppeenn  uunnttiill  aafftteerr  33::2211  

pp..mm..      

  

    MMrrss..  SSmmiitthh  rreeppoorrtteedd  oonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ffrreeee//rreedduucceedd//ppaaiidd  lluunncchh  nnuummbbeerrss::  

  

    HHiigghh  SScchhooooll::    2277%%  ffrreeee  88%%  rreedduucceedd  6655%%  ppaaiidd  

    MMiiddddllee  SScchhooooll::    2299%%  ffrreeee  99%%  rreedduucceedd  6622%%  ppaaiidd  

    IInntteerrmmeeddiiaattee  SScchhooooll::  3344%%  ffrreeee  1111%%  rreedduucceedd  5544%%  ppaaiidd  

    EElleemmeennttaarryy  SScchhooooll::  4466%%  ffrreeee  77%%  rreedduucceedd  4477%%  ppaaiidd  

    DDiissttrriicctt::      3355%%  ffrreeee  99%%  rreedduucceedd  5566%%  ppaaiidd  

  

    FFuunnddiinngg  ffoorr  TTiittllee  II,,  EE--RRaattee  aanndd  CCoommppeennssaattoorryy  EEdduuccaattiioonn  iiss  bbaasseedd  oonn  oouurr  

ffrreeee//rreedduucceedd  lluunncchh  ppeerrcceennttaaggeess..  

      

CCOONNSSEENNTT  AAGGEENNDDAA    §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  SStteevvee  EEppppeess  ttoo  aapppprroovvee  

tthhee  ccoonnsseenntt  aaggeennddaa  wwhhiicchh  iinncclluuddeedd::        

      

    RReegguullaarr  MMeeeettiinngg  MMiinnuutteess  ––  OOccttoobbeerr  1100,,  22001111  

    FFiinnaanncciiaall  SSttaatteemmeenntt  

      

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

TTPPRRII  RREEPPOORRTT  FFOORR  

22001100--22001111  §§  KKEESS  PPrriinncciippaall,,  SStteevveenn  CCooxx,,  pprreesseenntteedd  tthhee  aannnnuuaall  rreeppoorrtt  oonn  tthhee  ccaammppuuss  rreeaaddiinngg  

pprrooggrraamm  TTPPRRII  ((TTeexxaass  PPrriimmaarryy  RReeaaddiinngg  IInnvveennttoorryy))  aanndd  ssttuuddeenntt  aasssseessssmmeennttss..      

  

HHIIGGHHLLYY  QQUUAALLIIFFIIEEDD  RREEPPOORRTT  §§  AAsssstt..  SSuupptt..  BBrraadd  MMccEEaacchheerrnn  pprreesseenntteedd  tthhee  HHiigghhllyy  QQuuaalliiffiieedd  ((HHQQ))  TTeeaacchheerrss  

SSuummmmaarryy  RReeppoorrtt  aass  rreeqquuiirreedd  bbyy  llaaww  aanndd  ssttaatteedd  tthhaatt    44  KKIISSDD  tteeaacchheerrss  ddiidd  nnoott  

mmeeeett  HHiigghhllyy  QQuuaalliiffiieedd  aass  wwee  bbeeggaann  tthhee  22001111--22001122  sscchhooooll  yyeeaarr..    TThhrreeee  ooff  tthheessee  

tteeaacchheerrss  aarree  wwoorrkkiinngg  oonn  ggeettttiinngg  tthheeiirr  cceerrttiiffiiccaattiioonnss  

  

22001111--22001122  CCAAMMPPUUSS  AANNDD            

DDIISSTTRRIICCTT  IIMMPPRROOVVEEMMEENNTT  

PPLLAANNSS        §§  CCaammppuuss  iimmpprroovveemmeenntt  ppllaann  cchhaannggeess  ffoorr  22001111--22001122  wweerree  rreevviieewweedd  bbyy  ccaammppuuss  

pprriinncciippaallss,,  SStteevveenn  CCooxx,,  MMiikkee  SSiimmss,,  TTeerreessaa  RRiicchhaarrdd  aanndd  BBrriiaann  WWiilllliiaammss..  TThhee  

ddiissttrriicctt  iimmpprroovveemmeenntt  ppllaann  ffoorr  22001111--22001122  wwaass  rreevviieewweedd  bbyy  SStteevveenn  CCooxx..  

  

          MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  SStteevvee  EEppppeess  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  

ccaammppuuss  aanndd  ddiissttrriicctt  iimmpprroovveemmeenntt  ppllaann  cchhaannggeess  ffoorr  22001111--22001122  aass  pprreesseenntteedd..    

MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

AADDOOPPTT  HHBB  22003388    §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  SStteevvee  EEppppeess,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr  ttoo  aaddoopptt  HHBB  22003388  

ddeeaalliinngg  wwiitthh  ccoonnccuussssiioonnss  aanndd  tthhee  ddiissttrriicctt  wwiillll  iinniittiiaattee  aann  oovveerrssiigghhtt  ccoommmmiitttteeee  aass  

oouuttlliinneedd  bbyy  UUIILL  iinncclluuddiinngg  oonnlliinnee  ttrraaiinniinngg  pprroovviiddeedd  bbyy  UUIILL..  

      

          MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

TTAASSBB  PPOOLLIICCYY  UUPPDDAATTEE  BBQQAA  

  ((LLooccaall))  PPRREESSEENNTTEEDD  ––  11
SSTT

    

RREEAADDIINNGG    §§  MMrr..  WWeellddoonn  rreevviieewweedd  UUppddaattee  BBQQAA  ((LLooccaall))  ffoorr  ffiirrsstt  rreeaaddiinngg..    SSaaiidd  uuppddaattee  wwiillll  bbee  

pprreesseenntteedd  aatt  aa  llaatteerr  mmeeeettiinngg  ffoorr  ffiinnaall  aapppprroovvaall..  

  

TTAASSBB  PPOOLLIICCYY  UUPPDDAATTEE  ##9911  

PPRREESSEENNTTEEDD  ––  11
SSTT

  RREEAADDIINNGG    §§  MMrr..  WWeellddoonn  rreevviieewweedd  tthhee  mmaajjoorr  iissssuueess  ooff  TTAASSBB  PPoolliiccyy  UUppddaattee  ##9911  ffoorr  ffiirrsstt  

rreeaaddiinngg..    SSaaiidd  uuppddaattee  wwiillll  bbee  pprreesseenntteedd  aatt  aa  llaatteerr  mmeeeettiinngg  ffoorr  ffiinnaall  aapppprroovvaall..  

  

EELLEECCTTIIOONN  OOPPTTIIOONNSS  §§  TThhrreeee  ooppttiioonnss  wweerree  pprreesseenntteedd  bbyy  MMrr..  WWeellddoonn  rreeggaarrddiinngg  eelleeccttiioonn  ooppttiioonnss::  



  

  

aa))  CCoonnssoolliiddaattee  ppoolllliinngg  llooccaattiioonnss  ttoo  oonnee  llooccaattiioonn  aatt  tthhee  iinntteerrmmeeddiiaattee  

ccaammppuuss..    KKeeeepp  eelleeccttiioonnss  iinn  MMaayy  aannnnuuaallllyy..    TTrruusstteeeess  wwiillll  rreemmaaiinn  oonn  33  yyeeaarr  

tteerrmmss..    VVoottiinngg  mmaacchhiinneess  wwoouulldd  bbee  aann  iissssuuee  iiff  tthheerree  iiss  aa  rruunn--ooffff  eelleeccttiioonn..      

bb))  CChhaannggee  eelleeccttiioonn  ttoo  bbiiaannnnuuaall  eelleeccttiioonnss  iinn  MMaayy  ––  oodddd  nnuummbbeerreedd  yyeeaarrss..    

TTrruusstteeee  tteerrmmss  wwiillll  cchhaannggee  ttoo  44  yyeeaarrss..    TThheerree  wwiillll  bbee  nnoo  ccoonnfflliicctt  wwiitthh  

mmaacchhiinneess  bbeeccaauussee  tthheerree  aarree  nnoo  ccoouunnttyy  eelleeccttiioonnss  aatt  tthhaatt  ttiimmee..  NNoo  ppoolllliinngg  

llooccaattiioonnss  wwoouulldd  hhaavvee  ttoo  bbee  cclloosseedd..  

cc))  CChhaannggee  eelleeccttiioonn  ttoo  bbiiaannnnuuaall  eelleeccttiioonn  iinn  NNoovveemmbbeerr  aanndd  ttrruusstteeee  tteerrmmss  

wwiillll  cchhaannggee  ttoo  44  yyeeaarrss..  TThhee  ccoouunnttyy  hhaass  aa  ggeenneerraall  eelleeccttiioonn  eevveerryy  eevveenn  

nnuummbbeerreedd  yyeeaarr  iinn  NNoovveemmbbeerr  aanndd  eevveerryy  ppoolllliinngg  ppllaaccee  iiss  ooppeenn..  TThhee  ccoouunnttyy  

hhaass  aann  aammeennddmmeenntt  eelleeccttiioonn  eevveerryy  oodddd  nnuummbbeerreedd  yyeeaarr  iinn  NNoovveemmbbeerr  aanndd  tthheeyy  

ccoonnssoolliiddaattee  ssoommee  ooff  tthhee  ppoolllliinngg  ppllaacceess  bbuutt  tthhee  ##  ooff  vvoottiinngg  mmaacchhiinneess  tthhaatt  

wwoouulldd  bbee  aavvaaiillaabbllee  wwoouulldd  bbee  aann  iissssuuee..      

            

          MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt  ttoo  ttaakkee  

nnoo  aaccttiioonn  oonn  tthhiiss  aaggeennddaa  iitteemm  uunnttiill  aa  ssppeecciiaall  ccaalllleedd  bbooaarrdd  mmeeeettiinngg  iinn  DDeecceemmbbeerr..  

  

          MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

AAGGRREEEEMMEENNTT  TTOO  AADDMMIINNIISSTTEERR  

JJOOIINNTT  EELLEECCTTIIOONN  BBEETTWWEEEENN  

KKOOUUNNTTZZEE  IISSDD  AANNDD  TTHHEE  CCIITTYY  

OOFF  KKOOUUNNTTZZEE      §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd  ttoo  ttaakkee  

nnoo  aaccttiioonn  oonn  tthhiiss  aaggeennddaa  iitteemm..    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

AAPPPPOOIINNTT  MMEEMMBBEERRSS  TTOO  

SSCCHHOOOOLL  HHEEAALLTTHH  

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

ffoolllloowwiinngg  ttoo  sseerrvvee  aass  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  SScchhooooll  HHeeaalltthh  AAddvviissoorryy  CCoouunncciill::  

      

          GGaaiill  SShhaawwvveerr  ((ppaarreenntt))  ––  CCoo--CChhaaiirrmmaann  

          JJaacckkiiee  RRiilleess  ((ccoommmmuunniittyy//MMAADDDD))  

          SShheellllyy  DDiillbbeecckk  ((ppaarreenntt  &&  hheeaalltthh  ccaarree  pprrooffeessssiioonnaall))  

          RRooyy  &&  DDiiaannnn  LLaannggssttoonn  ((ggrraannddppaarreennttss//ccoommmmuunniittyy))  

          CCiinnddyy  FFeerrttiittttaa  ((ccoommmmuunniittyy//ccrriissiiss  rreessoouurrccee))  

          DDaawwnn  SSttaannlleeyy  ((PPTTAA  aanndd  ppaarreenntt))  

  

          KKrriissttiiee  YYoouunngg,,  RR..NN..  ((DDiirreeccttoorr  ooff  HHeeaalltthh  SSeerrvviicceess))  ––  CChhaaiirrmmaann  

          AAmmaannddaa  TTeetteerr,,  LL..VV..NN..  ((KKMMSS  NNuurrssee))  

          TTrraaccyy  TTaannttiilllloo,,  LL..VV..NN..  ((KKIISS  NNuurrssee))  

          BBoobbeettttee  TTrriicckk,,  LL..VV..NN..  ((KKEESS  NNuurrssee))  

          CCrryyssttaall  SSmmiitthh  ((DDiirreeccttoorr  ooff  FFoooodd  SSeerrvviicceess))  

          MMoonniiccaa  RRyyaann  ((SScchhooooll  RReessoouurrccee  OOffffiicceerr))  

          KKeevviinn  WWeellddoonn  ((SSuuppeerriinntteennddeenntt))  

          BBrraadd  MMccEEaacchheerrnn  ((AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeenntt))  

          BBrriiaann  WWiilllliiaammss  ((HHSS  PPrriinncciippaall))  

          TTeerreessaa  RRiicchhaarrdd  ((MMSS  PPrriinncciippaall))  

          MMiikkee  SSiimmss  ((IISS  PPrriinncciippaall))  

          SStteevveenn  CCooxx  ((EESS  PPrriinncciippaall))  

          CChheett  DDeeaavveerr  ((HHSS  AAssssiissttaanntt  PPrriinncciippaall))  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

  

  

BBAALLLLOOTTSS  CCAASSTT  FFOORR  HHCCAADD  

BBOOAARRDD  DDIIRREECCTTOORRSS  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  CCaarrll  CCoopplleenn,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  SStteevvee  EEppppeess  ttoo  ccaasstt  KKoouunnttzzee  

II..SS..DD..’’ss  550055  vvootteess  ffoorr  GGeeaarryy  OOvveerrssttrreeeett,,  SSrr..  ffoorr  tthhee  HHaarrddiinn  CCoouunnttyy  AApppprraaiissaall  



  

  

DDiissttrriicctt  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss..    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  FFiivvee  FFOORR,,  OOnnee  AABBSSTTAAIINN  

((OOvveerrssttrreeeett))..  

  

GGOOOODDSS  IINN  TTRRAANNSSIITT  

RREESSOOLLUUTTIIOONN  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt  ttoo  

aapppprroovvee  tthhee  GGooooddss  IInn  TTrraannssiitt  RReessoolluuttiioonn  aass  pprreesseenntteedd..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

TTAASSBB  PPOOLLIICCYY  UUPPDDAATTEE  CCEE  

  ((LLooccaall))  PPRREESSEENNTTEEDD  ––  11
SSTT

    

RREEAADDIINNGG    §§  MMrr..  WWeellddoonn  rreevviieewweedd  UUppddaattee  CCEE  ((LLooccaall))  ffoorr  eemmeerrggeennccyy  aaddooppttiioonn..    BBooaarrdd  ppoolliiccyy  

aalllloowwss  ffoorr  oonnee  rreeaaddiinngg  iiff  tthhee  ddiissttrriicctt  ddeetteerrmmiinneess  tthhaatt  tthhee  aaddooppttiioonn  iiss  aann  

eemmeerrggeennccyy..    TThhiiss  uuppddaattee  mmuusstt  bbee  aaddoopptteedd  bbeeffoorree  tthhee  DDeecceemmbbeerr  bbooaarrdd  mmeeeettiinngg  

ffoorr  tthhee  aauuddiitt  rreeppoorrtt..      

  

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCaarrll  CCoopplleenn  ttoo  aaddoopptt  PPoolliiccyy  CCEE  

((LLooccaall))  aass  pprreesseenntteedd..    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  FFiivvee  FFOORR;;  ((SStteevvee  EEppppeess  sstteeppppeedd  oouutt  aanndd  

ddiidd  nnoott  vvoottee..))  

  

BBIILLLLSS  AAPPPPRROOVVEEDD  FFOORR  

PPAAYYMMEENNTT  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  SStteevvee  EEppppeess,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCaarrll  CCoopplleenn  ttoo  aapppprroovvee  bbiillllss  ffoorr  

ppaayymmeenntt  aass  pprreesseenntteedd  bbyy  cchheecckk  nnuummbbeerrss  aass  ffoolllloowwss::  

  

    LLooccaall  MMaaiinntteennaannccee  ##005577338844  ––  005577559999  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..    

  

AACCQQUUIIRREE  LLOOCCAALL  LLAAWW  FFIIRRMM  

TTOO  RREEPPRREESSEENNTT  DDIISSTTRRIICCTT    §§  BBooaarrdd  PPrreessiiddeenntt,,  DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett,,  rreeqquueesstteedd  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  ppoossssiibbllee  

rreettaaiinneerr  ooff  aa  llooccaall  llaaww  ffiirrmm  ttoo  rreepprreesseenntt  tthhee  ddiissttrriicctt  iinnsstteeaadd  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  ffiirrmm  

tthhaatt  hhaass  iittss  mmaaiinn  ooffffiiccee  iinn  AAuussttiinn..    SSuupptt..  WWeellddoonn  wwiillll  ccaallll  aarreeaa  ddiissttrriiccttss  ttoo  sseeee  

wwhhiicchh  aattttoorrnneeyy  tthheeyy  uussee..    MMrr..  WWeellddoonn  wwiillll  rreeppoorrtt  bbaacckk  ttoo  tthhee  bbooaarrdd  aatt  aa  ffuuttuurree  

mmeeeettiinngg..  

      

CCEENNTTRRAALL  OOFFFFIICCEE  RREEPPOORRTTSS  §§  SSuupptt..  WWeellddoonn  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  KKoouunnttzzee  IISSDD  rreeppoorrtteedd  110000%%  ccoommpplliiaannccee  iinn  ssppeecciiaall  

eedduuccaattiioonn..  

  

      

BBooaarrdd  wweenntt  iinnttoo  eexxeeccuuttiivvee  sseessssiioonn  aatt  88::4455  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::2200  pp..mm..  

  

NNoo  aaccttiioonn  ttaakkeenn..  

  

FFUUTTUURREE  AAGGEENNDDAA  IITTEEMMSS  §§  MMrr..  WWeellddoonn  aasskkeedd  tthhee  bbooaarrdd  ttoo  eemmaaiill  hhiimm  oorr  SSuussiiee  WWiillssoonn  aannyy  iitteemmss  

tthheeyy  wwiisshh  ttoo  ppuutt  oonn  nneexxtt  mmoonntthh’’ss  aaggeennddaa..  

  

AADDJJOOUURRNNEEDD      §§  MMeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd  aatt  99::2255  pp..mm..  

  

  

  

                                                                                                                                                                                

PPrreessiiddeenntt                                    DDaattee::                                                                              SSeeccrreettaarryy  

  


