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TIMBER LANE UTILITY DISTRICT 

NOTICE OF SPECIAL PUBLIC MEETING 

Notice is hereby given to all interested parties that the Board of Directors of the captioned 
District will hold a public meeting by video conference using Microsoft Teams and/or
telephone conference call.  Members of the public may access the meeting by following the 
instructions listed at the bottom of this notice.  

The meeting will be held at 3:30 p.m. on Tuesday, May 11, 2021.

The subject of the meeting is to consider and act on the following: 

1. Pledge of Allegiance

2. Public Comments.  (This provides an opportunity for the public to comment on agenda items or other 
District business in advance of regular business of the Board. Comments shall be limited to five (5) 
minutes per person. By state law, comments by the Board members on any item not on the agenda shall 
be limited to: a) Statements of specific factual information given in response to any inquiry; b) A 
recitation of existing policy in response to any inquiry; or c) A proposal to place the subject on the 
agenda for a future meeting.) 

3. Order Canvassing Returns of Bond Election; Amendment to Statements of Directors

4. Executive Session (closed) pursuant to Texas Government Codes §551.071 to consult 
with the District’s attorneys about pending or contemplated litigation, §551.072 to 
deliberate the purchase, exchange, lease or value of real property, §551.074 to deliberate 
the duties of a public officer or employee, and §551.076 to deliberate on deployment or 
specific occasions for implementation of security personnel or devices 

5. Pending Business  

Lori G. Aylett, Attorney for the District 

TIMBER LANE UTILITY DISTRICT 
AVISO DE LA REUNIÓN PÚBLICA ESPECIAL 

Se notifica por el presente a todos los interesados que la Junta Directiva del Distrito 
mencionado en el título anterior realizará una asamblea pública por llamado de 
teleconferencia.  Los miembros del público pueden acceder a la asamblea mediante las 
instrucciones que aparecen en la parte inferior de este aviso.  

La asamblea se realizará el 11 de mayo de 2021 a las 3:30 p.m.  El asunto a tratar en la 
asamblea es considerar y actuar sobre lo siguiente: 
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Orden de escrutinio y declaración de resultados de la Elección de Bonos 

THOÂNG BAÙO VEÀ BUOÅI HOÏP MAËT COÂNG KHAI 

Theo đây xin thông báo cho tất cả các bên quan tâm về việc Ban Giám Đốc Cơ Quan ghi 
trên sẽ tổ chức một cuộc họp công khai bằng hình thức gọi điện thoại hội nghị.  Các thành viên 
cộng đồng có thể truy cập vào cuộc họp này bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn được liệt kê ở 
phần cuối của thông báo này.  

Cuộc họp sẽ diễn ra vào lúc 3:30 giờ chiều, ngày 11 tháng 5, 2021.  Chủ đề của cuộc họp 
là xem xét và thực thi nội dung sau đây:  

Lệnh Kiểm Phiếu và Công Bố Kết Quả Cuộc Bầu Cử trái phiếu 

公共會議通知

茲此通知所有相關人士：本區董事會將通過電話會議的形式舉行公眾會議。公眾可

以按照本通知底部所列的說明參加會議。  

     會議時間爲 2021 年 5 月 11 日下午_3:30。本次會議的主題是審議並執行以下事項： 

債券選舉選舉結果調查及宣佈結果命令

____________________________________ 
Lori G. Aylett, Attorney for the District 

Instructions for Accessing Meeting Held Via Video and/or Telephone Conference: 

On March 16, 2020, pursuant to Section 418.016 of the Texas Government Code, 
Governor Abbott signed an order (the “Order”) suspending provisions of the Texas Open Meetings 
Act that require government officials and members of the public to be physically present at a 
specified meeting location. In accordance with the Order, the District has implemented procedures 
to allow members of the public to participate and address the Board of Directors during meetings 
held via telephone conference.  To participate in the meeting: 

1. The teleconference link is:  https://tinyurl.com/TLUDMayMeeting

2. To participate by telephone conference call dial +1 323-484-5463; Conference ID:   399 
557 165# 
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3. All participants have the option of joining the meeting by phone (audio portion only) or 
also joining the meeting by video conference using a computer or other internet capable 
device. If you are trying to join the video conference via mobile device or tablet, you may 
need to download the Microsoft Teams mobile application. Use the phone number and 
conference ID reflected above to participate in the meeting via conference call. If you 
cannot hear the meeting on your computer, you may also need to call in to the telephone 
conference to listen to the meeting. All public participants will automatically be placed in 
the “Listen Only” mode. During the Public Comment portion of the meeting, participants 
may unmute their line by pressing *6 to make a comment. 

4. The agenda and Board packet is available at the following web site: 
http://www.timberlaneud.com/meetings

5. Audio and video of the meeting will be recorded. 

Instrucciones para acceder a la asamblea celebrada por videoconferencia y / o conferencia 
telefónica: 

El 16 de marzo de 2020, en conformidad con la Sección 418.016 del Código de Gobierno de 
Texas, el Gobernador Abbott firmó una orden (la "Orden") suspendiendo las disposiciones de la 
Ley de Asambleas Abiertas de Texas que requieren que los funcionarios gubernamentales y 
miembros del público estén físicamente presentes en una ubicación de asamblea especificada. En 
conformidad con la Orden, el Distrito ha implementado procedimientos para permitirles a los 
miembros del público participar y dirigirse a la Junta Directiva durante la asamblea por 
conferencia telefónica. Para participar en la asamblea por conferencia telefónica: 

1. El enlace de la videoconferencia es   https://tinyurl.com/TLUDMayMeeting

2. Para participar por conferencia telefónica, marque +1 323-484-5463; el ID de la 
conferencia es: 399 557 165#

3. Todos los participantes tienen la opción de unirse a la asamblea por teléfono (solo para la 
parte de audio) o también unirse a la asamblea por videoconferencia utilizando una 
computadora u otro dispositivo con capacidad para internet. Si está intentando unirse a la 
videoconferencia a través de un dispositivo móvil o una tableta, es posible que deba 
descargar la aplicación móvil de Microsoft Teams. Utilice el número de teléfono y el ID de 
la conferencia que se muestran arriba para participar en la asamblea mediante una 
conferencia telefónica. Si no puede escuchar la asamblea en su computadora, es posible 
que también deba llamar a la conferencia telefónica para escuchar la asamblea. Todos los 
participantes públicos se colocarán automáticamente en el modo de "Solo escuchar". 
Durante el período de comentarios del público de la asamblea, los participantes pueden 
reactivar el sonido de su línea presionando *6 para hacer un comentario. 

4. La agenda y el paquete de la Junta están disponibles en el siguiente sitio web: 
http://www.timberlaneud.com/meetings

5. El audio de la asamblea será grabado. 
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Hướng Dẫn Cách Truy Cập Cuộc Họp Được Tổ Chức Bằng Hình Thức Hội Nghị Qua Video 
và/hoặc Trên Điện Thoại: 

Vào ngày 16 tháng Ba, 2020, theo qui định của Mục 418.016 của Bộ Luật Chính Quyền Texas, 
Thống Đốc Abbott đã ký một lệnh ("Lệnh") hoãn áp dụng nhiều qui định trong Đạo Luật Nhóm 
Họp Công Khai Texas, trong đó yêu cầu các viên chức chính quyền và thành viên cộng đồng phải 
có mặt trực tiếp tại một địa điểm họp cụ thể. Theo qui định của Lệnh này, Cơ Quan đã triển khai 
các thủ tục cho phép các thành viên cộng đồng tham gia và trao đổi với Ban Giám Đốc trong các 
phiên họp được tổ chức bằng hình thức họp hội nghị trên điện thoại. Để tham gia cuộc họp được tổ 
chức bằng hình thức họp hội nghị trên điện thoại: 

1. Đường dẫn vào cuộc họp hội nghị trên điện thoại là https://tinyurl.com/TLUDMayMeeting

2. Để tham gia cuộc gọi hội nghị trên điện thoại, bấm số +1 323-484-5463; ID Hội Nghị: 399 
557 165#

3. Tất cả những người tham gia có thể lựa chọn tham gia cuộc họp này bằng điện thoại (chỉ có 
phần tiếng), hoặc tham gia cuộc họp bằng hình thức hội nghị video, sử dụng một máy tính 
và thiết bị khác có kết nối Internet. Nếu quý vị dự định tham gia bằng hình thức hội nghị 
video trên thiết bị di động hoặc máy tính bảng, quý vị cần tải xuống ứng dụng di động 
Microsoft Teams. Sử dụng số điện thoại và ID hội nghị được trình bày ở trên để tham gia 
cuộc họp bằng hình thức gọi điện thoại hội nghị. Nếu quý vị không thể nghe thấy âm thanh 
của cuộc họp trên máy tính của mình, quý vị cũng có thể cần gọi đến đường dây hội nghị 
trên điện thoại để nghe âm thanh của cuộc họp. Tất cả những người tham gia là công chúng 
sẽ tự động được đặt vào chế độ "Chỉ Nghe". Trong phần Công Chúng Góp Ý của cuộc họp, 
những người tham gia có thể bật sang chế độ phát tiếng trên đường dây của mình bằng cách 
ấn vào *6 để đưa ra ý kiến. 

4. Có sẵn thông tin về lịch trình và gói thông tin về Ban Giám Đốc trên trang web sau đây: 
http://www.timberlaneud.com/meetings

5. Phần nội dung tiếng của cuộc họp sẽ được ghi âm lại. 

通過視頻和/或電話會議訪問會議的說明：

州長 Abbott 已依照 Texas 州政府法第 418.016 節的規定，於 2020 年 3 月 16 日簽署命令（下

稱「命令」）凍結了 Texas 州公開會議法案中要求政府官員和公眾人士親自出席指定會議

地點的各項規定。本區已依照該命令實施了各項程序，允許公眾人士在電話會議期間參加

會議並向董事會講話。參加電話會議的方式：

1. 視頻會議鏈接為 https://tinyurl.com/TLUDMayMeeting

2. 要參加電話會議，請撥打+1 323-484-5463；會議編號：399 557 165#
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3. 所有參與者都可以選擇通過電話加入會議（僅音頻部分），也可以使用計算機或其

他具有网络功能的設備通過視頻會議加入會議。如果您嘗試通過移動設備或平板電

腦參加視頻會議，則可能需要下載 Microsoft Teams 移動應用程序。使用上面的電話

號碼和會議 ID 通過視頻參加會議。如果您無法在計算機上聽到會議，則可能還需

要呼叫電話會議來收聽會議。所有公眾參與者將自動進入“僅收聽”模式。在會議的

公眾評論部分，參與者可以按* 6 取消靜音發表評論。

4. 議程和董事會資料包可從以下網站獲得： http://www.timberlaneud.com/meetings

5. 會議過程將


