
  

  

RREEGGUULLAARR  MMEEEETTIINNGG  

SSEEPPTTEEMMBBEERR  1122,,  22001111  

  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  ooff  tthhee  KKoouunnttzzee  IInnddeeppeennddeenntt  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  mmeett  iinn  rreegguullaarr  sseessssiioonn  oonn  MMoonnddaayy,,  SSeepptteemmbbeerr  1122,,  22001111,,  aatt  

77::0000  pp..mm..  iinn  tthhee  iinntteerrmmeeddiiaattee  sscchhooooll  lliibbrraarryy..    DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett  pprreessiiddeedd  aanndd  LLooggaann  CCaarrtteerr  ggaavvee  tthhee  ooppeenniinngg  pprraayyeerr..  

  

MMEEMMBBEERRSS  PPRREESSEENNTT  §§  DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett,,  WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt,,  LLooggaann  CCaarrtteerr,,  CCaarrll  CCoopplleenn,,  SStteevvee  

EEppppeess,,  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  SSuupptt..  KKeevviinn  WWeellddoonn  aanndd  AAsssstt..  SSuupptt..  BBrraadd  MMccEEaacchheerrnn..  

  

          

CCOONNSSEENNTT  AAGGEENNDDAA  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  SStteevvee  EEppppeess  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  

ccoonnsseenntt  aaggeennddaa  wwhhiicchh  iinncclluuddeedd::    

  

    RReegguullaarr  MMeeeettiinngg  MMiinnuutteess  ––  AAuugguusstt  88,,  22001111  

    SSppeecciiaall  MMeeeettiinngg  MMiinnuutteess  ––  AAuugguusstt  2299,,  22001111  

      

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

NNOOMMIINNAATTIIOONN  FFOORR  TTHHEE  

HHCCAADD  BBOOAARRDD  OOFF    

DDIIRREECCTTOORRSS  §§  TThhee  HHaarrddiinn  CCoouunnttyy  AApppprraaiissaall  DDiissttrriicctt  iiss  rreeqquueessttiinngg  nnoommiinnaattiioonnss  ffoorr  iinnddiivviidduuaallss  

ttoo  sseerrvvee  oonn  iittss  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss..    TThheessee  aarree  ttwwoo--yyeeaarr  tteerrmmss,,  bbeeggiinnnniinngg  JJaannuuaarryy  

11,,  22001122..    GGeeaarryy  OOvveerrssttrreeeett,,  SSrr..  iiss  ccuurrrreennttllyy  rreepprreesseennttiinngg  KKIISSDD  oonn  tthhee  BBooaarrdd..  

  

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr  ttoo  nnoommiinnaattee  

GGeeaarryy  OOvveerrssttrreeeett,,  SSrr..,,  ffoorr  tthhee  HHaarrddiinn  CCoouunnttyy  AApppprraaiissaall  DDiissttrriicctt  ((HHCCAADD))  BBooaarrdd  

ooff  DDiirreeccttoorrss..    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  SSiixx  FFOORR;;  OOnnee  AABBSSTTAAIINN  ((OOvveerrssttrreeeett))..  

  

SSEECCOO  GGRRAANNTT  §§  JJoosshh  SSeeaarrccyy  wwiitthh  AAuuttoommaatteedd  LLooggiicc  wwaass  pprreesseenntt  ttoo  aannsswweerr  qquueessttiioonnss  aabboouutt  aa  

ppoossssiibbllee  ggrraanntt  ttoo  rreeppllaaccee  tthhee  aa//cc  uunniittss  aatt  tthhee  hhiigghh  sscchhooooll..    TThhee  ggrraanntt  iiss  aann  8800//2200  

rreeiimmbbuurrssaabbllee  ggrraanntt  wwiitthh  8800%%  bbeeiinngg  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  iimmmmeeddiiaattee  rreeiimmbbuurrsseemmeenntt  aanndd  

2200%%  rreeiimmbbuurrsseedd  aatt  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  pprroojjeecctt..  

  

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

aapppprroovvee  tthhee  ggrraanntt  aapppplliiccaattiioonn  ttoo  rreeppllaaccee  tthhee  aa//cc  uunniittss  aatt  tthhee  hhiigghh  sscchhooooll..    MMoottiioonn  

ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

AAMMEENNDD  SSTTIIPPEENNDDSS  §§  MMrr..  WWeellddoonn  ddiissccuusssseedd  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  ssttiippeenndd  ffoorr  tthhee  DDiissttrriicctt  TTeessttiinngg  CCoooorrddiinnaattoorr  

ttoo  $$55,,000000  wwhhiicchh  iiss  aann  iinnccrreeaassee  ooff  $$22,,550000..    HHee  aallssoo  rreeccoommmmeennddeedd  aaddddiinngg  aa  

ssttiippeenndd  ffoorr  aa  DDiissttrriicctt  CCoooorrddiinnaattoorr  ooff  VVeerrttiiccaall  AAlliiggnnmmeenntt  aanndd  CC--SSccooppee  RReeppoorrttss  

ffoorr  $$33,,000000..    RReennee’’  WWiilllliiaammss  iiss  tthhee  DDiissttrriicctt  TTeessttiinngg  CCoooorrddiinnaattoorr  aanndd  tthhee  DDiissttrriicctt  

CCoooorrddiinnaattoorr  ooff  VVeerrttiiccaall  AAlliiggnnmmeenntt  wwiillll  bbee  ddeecciiddeedd  aatt  aa  llaatteerr  ddaattee..  

  

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCaarrll  CCoopplleenn  ttoo  aapppprroovvee  

tthhee  aammeennddeedd  ssttiippeennddss  aass  pprreesseenntteedd..  MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd  ccaammee  iinn  aatt  77::1111  pp..mm..  

  

FFUUNNDD  HHIIGGHH  SSCCHHOOOOLL  

CCJJ  TTEEAACCHHEERR//SSRROO  §§  MMrr..  WWeellddoonn  rreeccoommmmeennddss  ffuullllyy  ffuunnddiinngg  tthhee  hhiigghh  sscchhooooll  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  

tteeaacchheerr//SSRROO..    TThhee  cciittyy  wwaass  ttoo  ffuunndd  hhaallff  tthhee  ccoosstt  ooff  tthhee  ppoossiittiioonn  bbuutt  wwiillll  bbee  

uunnaabbllee  ttoo  ddoo  ssoo..    TThhee  eexxttrraa  ccoosstt  ttoo  tthhee  ddiissttrriicctt  wwiillll  bbee  $$1177,,119922..    TThhiiss  ppoossiittiioonn  

wwoouulldd  nnoo  lloonnggeerr  bbee  ccoommppeennssaatteedd  ffoorr  sseeccuurriittyy  aatt  KKIISSDD  eevveennttss  ssiinnccee  tthheessee  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess  wwoouulldd  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  SSRROO  jjoobb  ddeessccrriippttiioonn..    MMrr..  EEppppeess  aasskkeedd  

aabboouutt  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ggrraannttss..    MMrr..  WWeellddoonn  hhaass  llooookkeedd  iinnttoo  tthhiiss  aanndd  hhaass  nnoott  

bbeeeenn  aabbllee  ttoo  ffiinndd  aannyy  ggrraannttss..    MMrr..  EEppppeess  aasskkeedd  hhiimm  ttoo  cchheecckk  iinnttoo  aa  ppoossssiibbllee  TTiittllee  

IIVV  EE  ggrraanntt  tthhaatt  mmiigghhtt  bbee  aavvaaiillaabbllee  tthhrroouugghh  tthhee  jjuuvveenniillee  pprroobbaattiioonn  ddeeppaarrttmmeenntt..    

MMrr..  WWeellddoonn  ssaaiidd  hhee  wwoouulldd  cchheecckk  oonn  tthhiiss..  

  



  

  

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

eexxttrraa  ffuunnddiinngg  ffoorr  tthhee  hhiigghh  sscchhooooll  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  tteeaacchheerr//SSRROO..    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  

uunnaanniimmoouussllyy..    

  

BBAANNKK  SSIIGGNNAATTUURREE  

CCHHAANNGGEESS  §§  MMrr..  WWeellddoonn  pprreesseenntteedd  cchhaannggeess  ffoorr  tthhee  hhiigghh  sscchhooooll  bbaannkk  aaccccoouunnttss  dduuee  ttoo  tthhee  

cchhaannggee  iinn  ppeerrssoonnnneell..    BBrriiaann  WWiilllliiaammss,,  PPrriinncciippaall,,  wwiillll  bbee  aaddddeedd  ttoo  tthhee  aaccccoouunnttss  

aanndd  MMiikkee  SSiimmss  wwiillll  bbee  rreemmoovveedd..    SSiiggnnaattuurree  cchhaannggeess  oonn  tthhee  mmiiddddllee  sscchhooooll  

aaccccoouunntt  wwiillll  aadddd  TTeerreessaa  RRiicchhaarrdd,,  PPrriinncciippaall,,  aanndd  rreemmoovvee  PPaattttii  CCrroouucchh..    SSiiggnnaattuurree  

cchhaannggee  oonn  tthhee  iinntteerrmmeeddiiaattee  aaccccoouunntt  wwiillll  aadddd  MMiikkee  SSiimmss,,  PPrriinncciippaall,,  aanndd  rreemmoovvee  

DDuussttiinn  RRuutthheerrffoorrdd..    SSiiggnnaattuurree  cchhaannggee  oonn  tthhee  KKIISSDD  aaccttiivviittyy  aaccccoouunntt  wwiillll  aadddd  

BBrraadd  MMccEEaacchheerrnn,,  AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeenntt..  

  

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

cchhaannggeess  ttoo  tthhee  aaccccoouunnttss  aass  pprreesseenntteedd..    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd..  

  

  

BBIILLLLSS  AAPPPPRROOVVEEDD  

FFOORR  PPAAYYMMEENNTT  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  SStteevvee  EEppppeess,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd  ttoo  aapppprroovvee  bbiillllss  

ffoorr  ppaayymmeenntt  aass  pprreesseenntteedd..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

  

CCEENNTTRRAALL  OOFFFFIICCEE  RREEPPOORRTTSS  §§  MMrr..  WWeellddoonn  pprreesseenntteedd  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  aatttteennddaannccee  ffoorr  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  22001111--

22001122  sscchhooooll  yyeeaarr  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  aatttteennddaannccee  ooff  llaasstt  sscchhooooll  yyeeaarr..    

AAtttteennddaannccee  hhaass  iinnccrreeaasseedd  oonn  eeaacchh  ccaammppuuss..      

  

    MMrr..  WWeellddoonn  eexxppllaaiinneedd  tthhee  lleetttteerr  ffrroomm  tthhee  HHaarrddiinn  CCoouunnttyy  AApppprraaiissaall  DDiissttrriicctt  oonn  

tthhee  ccaallccuullaattiioonn  ooff  tthheeiirr  ffeeeess..    HHee  ttoolldd  tthhee  bbooaarrdd  tthhaatt  AAmmaaddoorr  RReeyynnaa  wwoouulldd  bbee  

wwiilllliinngg  ttoo  ccoommee  ttoo  tthhee  nneexxtt  bbooaarrdd  mmeeeettiinngg  iiff  tthheeyy  nneeeeddeedd  ffuurrtthheerr  ccllaarriiffiiccaattiioonn..  

  

    MMrr..  WWeellddoonn  rreemmiinnddeedd  tthhee  bbooaarrdd  tthhaatt  tthheeyy  aarree  sscchheedduulleedd  ttoo  lliisstteenn  ttoo  tthhee  

lleeggiissllaattiivvee  uuppddaattee  oonn  SSeepptteemmbbeerr  2277
tthh

  aatt  66::3300  pp..mm..  aatt  tthhee  hhiigghh  sscchhooooll  ddiissttaannccee  

lleeaarrnniinngg  rroooomm..  MMrr..  WWeellddoonn  aallssoo  ttoolldd  tthhee  bbooaarrdd  tthhaatt  iiff  aannyyoonnee  wwoouulldd  bbee  

iinntteerreesstteedd  iinn  bbeeiinngg  aa  ddeelleeggaattee  ttoo  tthhee  TTAASSBB  DDeelleeggaattee  AAsssseemmbbllyy  ttoo  pplleeaassee  lleett  hhiimm  

kknnooww  aass  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee..  

  

    MMrr..  WWeellddoonn  ddiissccuusssseedd  SSBB110000  tthhaatt  wwaass  ppaasssseedd  dduurriinngg  tthhee  rreecceenntt  lleeggiissllaattiivvee  

sseessssiioonn  ccoonncceerrnniinngg  ccoonndduuccttiinngg  eelleeccttiioonnss  aanndd  lleeaassiinngg  eeqquuiippmmeenntt  ffrroomm  tthhee  ccoouunnttyy..    

TThhee  ooppttiioonnss  aarree  ttoo  hhaavvee  bbiiaannnnuuaall  eelleeccttiioonnss  oorr  ttoo  ppuurrcchhaassee  oouurr  oowwnn  eeqquuiippmmeenntt..    

MMrrss..  WWiillssoonn  rreecceeiivveedd  aa  qquuoottee  ffrroomm  HHaarrtt  IInntteerrcciivviicc  ttoo  ppuurrcchhaassee  vvoottiinngg  eeqquuiippmmeenntt  

aanndd  tthhee  ccoosstt  iiss  aapppprrooxxiimmaatteellyy  $$5577,,000000wwiitthh  aa  yyeeaarrllyy  ccoosstt  ooff  oovveerr  $$66,,000000..    TThhee  

rreennttaall  ccoosstt  ffrroomm  tthhee  ccoouunnttyy  iiss  $$22550000..    TThhee  bbooaarrdd  mmuusstt  ppaassss  aa  rreessoolluuttiioonn  aanndd  hhaavvee  

aa  pprreecclleeaarraannccee  ffrroomm  tthhee  DDOOJJ  bbyy  DDeecceemmbbeerr  3311,,  22001111..    

  

                  

BBooaarrdd  wweenntt  iinnttoo  eexxeeccuuttiivvee  sseessssiioonn  aatt  77::2255  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  88::--0000  pp..mm..  

  

  

RREESSIIGGNNAATTIIOONNSS    §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  ttoo  

aacccceepptt  tthhee  rreessiiggnnaattiioonn  ooff  SShhaannnnoonn  WWiilllliiffoorrdd..  MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  

uunnaanniimmoouussllyy..  

  



  

  

          MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd  ttoo  

aacccceepptt  tthhee  rreessiiggnnaattiioonn  ooff  PPaattttii  CCrroouucchh..    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd,,  SSiixx  FFOORR;;  OOnnee  

OOPPPPOOSSEE  ((OOvveerrssttrreeeett..))  

  

  

AADDJJOOUURRNNEEDD      §§  MMeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd  aatt  88::0055  pp..mm..  

  

  

                                                                                                                                                                                                  

  PPrreessiiddeenntt                                        DDaattee::                                                                              SSeeccrreettaarryy  


